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ESCOLA A MIG FEB
Un dels darrers Ajuntaments electius de Barcelona, realitt l'hora un vast pla orgänic de cultura i donant forma a la
sa disposició d'un català humil i exemplar, havia comende bastir un dels magnífics grups escotan, batejat, aquest,
d'altres, amb el nom d'aquell català anònim en vida, fent
tal als noms universals de la nostra cultura.
Els ciutadans, en fer via pel Saló de Sant Joan, veien crétde dia en dia el magnific edifici que la ciutat, ajudant
ra d'un donador, oferia a les generacions futures. Pocs cahom recordava d'una tan prodigiosa activitat en obres feper la corporació municipal; semblava que un esperit difela impulsava, i en veritat que així era. Amb poc de temps.
el vast solar, dipòsit fins fa poc de materials i de despescs,
'ea les columnes i s'alçaven els murs, i ja un cos de l'edifici
cohen i els altres atenyien gaire bé el cim...
EI que ama les coses de la ciutat sentia el plaer d'aquesta
ença, tot pensant encara en aquell altre edifici, bastit tamrapidament, de la nova via Laietana, posat també sota el
a d'un català i barceloní amant, obert ja als infanta de la
elona vella, i en la transformació meravellosa de l'escola de
&arca i en les noves escoles del Guinard6, que l'Ajuntament
'id arrib à just per celebrar -ne la cerimònia inaugural, i els
en creixença i el finestral que es dibuixava i l'arcada que
doia Ii recordaven altres edificis escolars en construcció: a
sota el patronatge de Lluís Vives, i al carrer del Carme,
ate els noms de Lluïsa Cura i Milà i Fontanals, i a l'antic
ent dels Gossos, on un altre grup creixia ostentant el nom
2/anescament i universalMent gloriós de Ramon Lull...
Ens escaiem a pasear de tant en tant per la vora del grup
ere Vila i el nostre esguard ja no és àvid cono abans. sinó tot
de melangia. Setmanes i semtanes que les parets estan a
ial alçada i els cossos d'edifici gairebé acabats esperen dees la coberta.
Signes veureu d'ací i d'allà de la sobtada interrupció sofer-

: una bastida a mig fer, una eina de treball que ha estat deiamb l'esperança d'ésser aviat represa. Tot fa pensar, i és
em cesta, que la decisió que ha paralitzat aquest edifici afecta
mateix els altres.
Els cal per créixer que torni l'esperit que el donis vida.

ull djdielari La Política
L'HUMOR I L'INFANTESA
Es un fet que els nostres avis no es
;temer:leen gaire de la literatura ¡ab:11. 51a. Si avui obrien els ulls
teausen a un quiosc de diaria o a
malatería restarien esbalaits davant
prolusió de papar impres dedicat als
ants Restarien esbalaits i potser
guate.
Tanta lectura, tants ninots, tanteo
arietes els calen als meus nets per
-se homes? Nosaltres ve vàrem
:asentar el nostre paper a la vida.
necessitat de tota aquesta mana...--exelamarien, evocan: la seva
ante.sa gmirebé analfabeta—. Ni
leon. ni Rafael. ni Goethe varen
rlcar la precoç ingestió de litera_za que practiquen els vostres fills,
mieueu-ne segura.
-Es un fenomen del nostre tempseplicariem, humilment—. No sabem
Lis sublim o ridícul, si fa un gran bé
In gran mal. S'esdevé amb la mataa naturalitat que l'augment del
einsit en les grasas urbe, que la multiiació dtspectacles. que l'acceleració
les modes... Llena d'acceptar.
Ven-ho aquí.
Els nostres avis Es probable que no
sentirien convençuts per la nostra
builistima resposta. Als homes Tuna
mea els costa tant i tant de comprenbe eis costuras d'una abra! La dona
el mirinyac no podrà transigir amb els
reeiss-funda, ni l'home educar sota La
ruta del magister podrà capir mai
magnanimitats del metode Montesrei
Etc nostres infants senten una terriaPeténeia d'impresos. Nosaltres els
'Icrarprern; hi ha editora que els ealiM i escriptors que els escriuen. La
ea:mirada es en marxa i no raturati
0/ plan ), ni cap invectiva.
Akshores fónica tasca eficaç que
ernprendre un critic és la d'asscMiar quins productes són bons i quina
es dolents.
En apesta tessitura, em será lieb
Proclamar que "Les aventures d'En
brot Marrasquí", d'En Caries Riba,
itades fa pot, són un bellissim asde literatura infantívola, realitzat
un esperit que, a primera vista,
bla a mil quilòmetres de les simttats que el genere demana?
Ea Riba ha rejovenit la coneguda
tila del Petit Poucet, donant-li un
catalä actual, i, de mis a mes,
imorístic_
fl urnorisme als infants? L'autor
llena en el pròleg, té cura de justiL'e la legitimitat d'aquesta temptativa
no tothom ha trobat oportuna.
'o tal dir que per aquella que han
'loe sota el senyal de Dickens, En
,5155 té raó. L'humorisme, a dir,
Yisi6 simultàniament tendra i intelligent de les coses, és una mena d'ideal
'es el qual aspirem amb totes les'
loares forces.
Tm mateix pite dir, apuntalant-sne
11 la nieva experiència personal i
%lana, que el sentir de l'humor és
p recia:, del que creuen moltes perletlea h onorables. Conec, per ramita:.
14. ta certa noieta de sis anys que
k.tela bona, una excellent, una endiami humorista.

.Cedss Soldevila
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L'ACTUALITAT AL MARROC
"Sontdator", en la sera erbnica madrilenya si ahir a Las Noticias, ereV;41 /a censura de la Presidencia del
Consell, diu:
"Reconoce el Gobierno que la ofensiva de los moros ha entrado en un
periodo de actividad peligrosa y que,
estando atacados los frentes de ambas
zonas, no conviene trasladar soldados
de una región a otra, sino enviar, como refuerzo, una de las brigadas que
estaban apercibidas y dispuestas para
ello en las costas de la Península mas
cercanas a Marruecos.
El general en jefe, aunque no consultó al Gobierno, considerando urgente el castigo, ordenó en el acto operaciones eficaces, que se llevan a cabo en
este bastante con valor y bizarría."

LA PELL DELS DE "EL
PROGRESO"
Llegim en el diari barceloní "El
Progreso", d'a:ir, en un sale de carácter personal, la següent espontania
confessió:
"Ahora bien. Si estás "hidrófobo",
López, a nosotros no nos muerdes.
¡Oyes? Tenemos una piel gruesa."

EL CATALA A GIRONA
Un diari de Madrid dásta la segiient
vcrsilt de l'esdevingut darrerament a
¡'Almea de Divanes:
"En el Ateneo se reunieron numerosos socios, previamente invitados,
para oir la conferencia del literato
barcelonés don Octavio Saltar, sobre
el terna "Girona i els poetes". Hizo
la preaentación del conferenciante don
Joaquin Pla, que ocupaba la presidencia
con el delegado del gobernador civil.
Apestas comenzó a hablar en cata lies el sehor Pla, el delegado le requirió para que se expresara en castellano. El señor Pla arguyó que le
amparaba un decreto del Directorio, y
que el uso del catalin era licito en actos como el que se estaba celebrando.
En vista de ello, el dele g ado suspendió
el acto.
Una Comisión del Ateneo visitó «al
general Carsi para enterarle de lo ocurrido, y el general ratificó en todo lo
ordenado por el agente de SU autoridad."

LA CRIS! ECONOMICA
El Diario de Barcelona dedica el seu
darrer editorial a esposar i estudiar
les "causes que determinen la crisi de
la nostra econontia".
En reproditim aquestes intcressonls
afirmacions:
"En su consecuencia, la peseta disminuye cada día da valor ; y a pesar
de la buena voluntad del Gobierno,
suben en su consxnencia las subsistencias y el valor de las cosas. La realidad de la crisis general del trabajo
llega con tal fuerza a las puer;a3 de
nuestra casa, que no es posible desentendemos del problema."
COMENTARIS D'ACTUALITAT
El corresponsal a Madrid del Diario
de Barcelona comenta, en la leva (Jorren: carta d'ahir. la M'oció actual.
Hesic aqui ans pa-ell dele comentaría.
ese fa:
"Ni mis ni menos. Sostenes a es-

El general Primo
de Rivera fa el he de la labor del

Directori
El general Primo de Rivera
ha detallat a un redactor de "Le
Temps" la labor realitzada pel

Directori Militar.
retreu d'haver donat
esperances que no s'han realitzat—ha dit—. S'esperava de
nosaltree actos, reforniee esclatants. I be, es manea de membria.
En començar, ens :hem ocupat
de les lleis d'ordre públic. Ileso
creat a tot Espanya el Sometent, que abans no existia sinn
a Catalunya. Ilem promulgat des
Ileis contra el separatisme. Itera
renovat tots els Ajuntaments i
les Diputacions provincials. Elda
reformat el fegim del funcionaris, Isi havia abusos escandalosos, per exemple: 40 funcionarle per quatre Negociats,
o sigui quatre llocs necessaris
i els altres 36 "cobraven", i reduit elur número en un 25 per
100. Ilem decretat la incompatibilitat de la funeió de ministre amb ele bufete d'advocat i
els llocs de consellers i d'administradors de les societats financieres.
Quant a da Magistratura, hem
normalitzat el sistema d'ascensos i assegurat la independencia del Poder judicial. Hem organitzat Coraissariat del
Mas-roo,
Podria citar altres reformes,
per?, considero suficient assenyalar-vos que ara ene ocupem
de crear una assemblea permanent, la qual estudiara les qüestions econdmiques i de producen) nacional i els tractats de
comerç. Anem a reduir a dos
anys el servei militar. ene e•a
de tres.
Veritablement, treballem sense fer atenció a les trapaceeríes, a les critiques, als ataca.
Fina tse donat ordre a la ponicia
de no assenyalar-me els petits
incidents. els petits alero de la
crònica. En Une de més greue
a arranjar.
Quant a la famosa censura,
no es practica pas severament.
Amb prou feines la einquena
part del que hi es sotmès
suprimit. Aquesta proporció nct
indica pas que siguem terribles.
Altrament, quan castiguem, no
perseguim les persones, ni en
llurs bens ni en Bilis cossos. Si

ens veiem forçats a recórrer a
mesures més rigoroses, com
l'exilament, és per defensar-nos
nostra politica.
nosaltres i
Altramont, miréis Madrid: és
que en els carrera, en els teatres, el que hi veieu tis de/riostra que Espanya está soltnesa
a un regim tirànic?

tas alturas que el régimen dictatorial
debe vivir hasta que resuelva el problema local, el de los ferrocarriles,
el financiero, etc., lo considero pernicioso y funesto, y contrario desde luego al propio interés de los que se
trata de halagar...
El poder personal no existe a la
hora presente en ninguna nación del
mundo. A todos interesa preparar la
evolución de modo que sin transiciones bruscas vuelva a respaldar la voluntad nacional el ejercicio de las fundones de soberanía."
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LA LÍRICA ESPANYOLA
A CA.TALUA'YA.
Ila estat generalment celebrada la
tablicacia en els d'aris barcelonins, redactats en cataks, dels versos dedi,ats
per oficials de l'exircat al cap del Directori,
B C dient que
l encare sortirà
Sont enemics de l'exponsió de la /len-

gua oficial!
CALDRA RECORDAR-HO
El Progreso publica la nota donada
per l'Alcaidia sobre l'estatua d'En Rafe! Casanova i la comenta amb el; ugütnis nobles termes:
"Creemos que el Ayuntamiento se
ha excedido en sus explicaciones. 101
catalanistu no merecen eso ni mucho
menos. Mallara se dispone la desaparición de la estatua de Casanova—que
dicho sea de paso debe trasladaran al

lugar donde estuvo anteriormente--y

estamos seguros de que se quedarían
solos los obreros encargados de realizar dicha tarea.
1No hay para tanto, nace Alcalde I"

BELGICA
EL:

EL PIIS
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(Chad naveta. .. •rtvtart •mpleolal)
Brureelles, mar*
•
L'home mea important de la
politice d'aquest pata es el senyor Vandereelde, el cunegut
socialista moderat. El grup
parlamentad socialista belga
ha estat, en aquests ältims mesus de llabinet Thounls, roposido de s. 31. I cura que en
.realitat ha estat Vandervddeajudat pel grup de caté/tics flamingants que dirigeix el senyor
Van Canwelaert— el que ha
tombat a Theunts, en bona doctrina constitucionail el senyor
Vandervelde hauria de formar
Govern. Perú no és pes fácil
que Vandervelde eccepti sense
tenir el decret de diseolucití a
la butxaca. Vandervelde esperará la convocatòria de les noves eleccions i e4 triomf del
parta socialista, que es denla
k er descomptat, per encarregar-se del Gosern. Mentrestant,
el més fácil es que es formi un
Gabinet d'Afers o una combinació-pont que vagi tirant fins
a /a consultad() del cos electoral.
El país marxa francament a
l'esquerra. Aquesta evolució
quo era una cosa que es produla lentament, precipitä amb
l'arribada dele socialistes al
Poder a Anglaterra. Aquest fet,
que influirá segurament en la
política de tots els pelaos, s'havia de manifestar fortament en
un país de sensibilitat pública
com és Belgica. L'onada dq
reacció balee francament a tot
erren.
Les idees politiqueo del senyor Vandereelde són conegudes. Vol tornar a la Bèlgica
tranquilla, pacifica i neutral
d'abans de la guerra. Vol liqttidar l'aventura de la Ruhr i enfocar la qüestió de les reparacions abandonant la política de
les penyores productives, que
de productives no en tenen res.
A l'interinr, vol recluir 'l'exèrcit;
a l'exterior vol fer, en el possible, una política internacionalista. Es per alzó que els socia-

listes han votat contra la convenció franco-belga. La convenció comercial, vinguda després del tractat militar defensiu franco-belga, Iligava en absolut la sort de Brusselles a
París. Vandervelde , pacifista
integral, vol evitar al seu país
fofa mena de perills.
Fent aquesta política. Vandervelde trobarä l'ajut (fe les
extremes dretes del catolicisme
flamingant i germantifil. El senyor Van Canwelaert acceptarà
sempre mrs una política internacionalista que una politica
nacionalista, i això perquè
aquesta darrera, en el cas de
Bélgica, Os una política utòpica.
El senyor Van Cansvelaert es
jove, no té encara quaranta
anys. Es alcalde d'Anvers , i
alzó el posa en contacto amb
els interessos mes vius del seu
pais. El port d'Anvers es el cor
de Bélgica. I bé. El port d'Anvers, avui, 110 marxa ('om hauria de mamar. Hamburg i AMStortiam di fan la competértela
amb un gran sudes. I si Ciad
no fos prou, aquesta constata-

d& en el port d'Anvers, la
bandera comerciall que hi té
mes preponderäncia es l'alemanya. Alee, després de la destrucció de la marina merennt
alemanya. sembla un miracle,
perb no es mes que un fef que
e3 troba a lotes les esladisli-

cines. El senyor Van Canweleed, alcalde d'Anvers, s'ha
d'oposar, (Iones, en tinm dels
interessos mes vitals del seta
país, a una política antiielenianya. Els católica flamingante si

donaren l'aprovació a la poliU( , a de foment del separatismo
rhenis fou pensant en que Anvera es potlria convertir en el
grau post dels paisos del Rin.
Havent fallat aquesta política,
voldrien, almenys, que Brusselles respecttis les xifres de restadistiea i que Bugles es °ligues econbrnicament amb el
pala que té MAS contactes econòmics amb ella, això es, amb
Alemanya. Es per aixts que
els católics tq amingants votaren
contra el projecte de convenció
franco-belga.
Per fer aquesta política trencament germanófila, els elaminganta, per ella sol., no tenen
prou force. Es trobaran sempre amb a valone fent la pava

politice de raça, i en realitat
contra ele socialistes, que, com
ja he dit, són neutralistes i voten pau i tranquillitat. Es per
aquesta rail que Van Canweleed donará sempre els vote
del seu grup al social/eme, ed
qual, si be no es francament
germanbfil, no fans mai una
política contra lie -s liza. La anuacid política es troba encara
complicada amb la qüestliS delta
canvis. A Bélgica hi ha un
almenys tan fort com a
França, davant de la davallada
del franc; la gent este enervada, desorientada, i reacciona
d'una manera xovinista
culo, però molt humana. En general, l'ocupació de la Ruhr es
considera la font de tots els
male, i la gent parla d'Ademanya, que ha resolt, almenys momentäneament, el problema de
la moneda arnb la fredor que
lothom sap, amb una cesta admiració barrejada amb la repague/ida que produeix sempre
la visió del pur besconegut.
De tota manera, fa rodar di
cap pensar que per u nrentenmark us donen cine frenes
francesos i set franca belgues.

Josep Pla

Podrem comunicar
l'estiu y nent amb el
planeta Març
El senyor Charles Nordmann, al
Malita, escriu que després de la história de la minnia tarannia i indignada que ha reptes la sor& iza en l'irrespectubs escalfa-panxes on hom l'havia Ilancada, com saben els nostres lectora, ve't ad que de Londres ens arriba
cl pla segons el qual, al mes d'agost
vinent, comunicaren/ amb el planeta
Març. Aquest pla consisteix a utilitzar una depressio cóncava situada als
ilang3 de la Jungirau com im mirail Mangin geganti que concentrarla
i Bancaria envers Març els raigs !luminosos emesos des del cim de la Muta.
tanya per Ilinties d'acetilin Tuna potencia de dos quintilions de bugies.
Aquests raiga serien interceptats a intérvals regulars santa el fi de constituir una serie de senyals MOrse.
Aquest és cl prejecte exposat pel
Sunday Express.
Aquest pla genial és senzill. segons
Nordmann, però cal pensar-hi. Cal
preguntar-se per que aquesta admirable
empresa, en la qual la Jungfrau representa el paper principal, ens és anunciada de Landres i no pas de Berna 0
dli,terlaken. Per que és el mes dagest vinent i no pas un altre moment
que hom ha d'emprendre aquesta experiencia novellesca de telegrafia interplanetäria? Perquè—i aquest és l'únic
punt incontestable del projecte—Mare
es trobarä, Cl 17 d'agost 5924, a la sera
distància anual de la Terra mis perita:
nomes 56 milicias de quilárnetres—una
futcsal—Ens separaran aleshores del
planeta consagrat nominal el deu de
les guerres; puix que realment consagrat ho és un altre placiera, que el secret professional dels astrònoms prohibcix de designar més clarament. Dones,
en aquest moment, sem gairebé cinc
vegades més allunyats de liare que no
ho serem en el vinent thermidor.
Mare aleshores es trobarà en cipositió, és a dir, en relació a la Terra
a l'oposat del Sol.
L'oposició él la situació en la qual
hom pot veure millar i judicar els
astres. D'aquest costat, sempre, segons el senyor Charles Nordmann, tot
va be en el projecte. Però, ai las!,
sobre els abres punts cal mantenir un
escepticisme absolut. Es clar que hl
ha, damunt els flanes imtnaculats de la
Jungfrau. alguna cavilas natural, la
superiicie de la Qua l te exactament
la hirma d'un paraboloide de revolució,
cosa que seria necessäria per trametre
un feix de raigs [luminosos parallel en
l'espai.

Per poc que la concavitat projectada
le sepan i d'aquesta torma—i len separa necessäriament--el feix de clip
produat no arribarà a Mare ami) una
intensitat apreciable. I no se'ns diu
com hora produirà a l'acetilen eh "dos
quintilions de bugies" que parlen els
diaris anglesos. Alee sembla encara
menys realitzable tenint en compte que
e) Han) acetilenic Es proporcionaltnent
menys Iluminé, que l'arc electric, el
criter positiu del qual non el saibó,»

zoos bugles per cm. quadrat. Una
font Iluminase semblant correspondria,
dones, a moca arca electrice jumaposati, radaacim del qual tindria
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La censura ens va tatzar, darrerament, tot un &hiele on parlävem d'una malifeta dels soldata de Felip IV a Catalunya.
Esperem que a aquest article,
on ens proposem de presentar
algunes malifetes dels almogàvers catalana a Grecia, tant u
mes condemnables que les deis
"tercies* espanyols, no li da
reservada la mateixa solt
Bayern trobat sempre ridícula la dèria d'amagar les barbaritats que en el curs de la
história hagin pogut fer els
nostres antepassats. Està bé
que controlem els textos històrics que ens semblin tendenciosos i eeetaris. Está bé que
oposem, Si podem oposar4a,
una argumentació seriosa als
cronistes i historiadora que,
empesos per la retórica o pel
patriotisme, han difamat les
gestes dels nostres avis. Pub
d'això a volee suprimir. en aosolut, allò que pugui emboirar
llur anomenada, o a convertirho encara en motiu de .glòria,
bi va una gran distäncia, traspassada massa sovint. Amb la
particularitat que, en general,
com mes elevada es la mentalitat, menys torta es la tendencia que sent cap a traspassar
aquella distancia. Sap que els
excessos, en la guerra i en les
conquestes, no són patrimoni
d'un poble, i no es creu, en
conseqüencia, obligada a ocultar o atenuar els que el seis
propi poble hagi comes en altre temps.
• ••
Des d'aquest punt de vista,
el doctor Rubió i Lluch ha sabut senmre situar-se en un pla
d'equanimitat i de discreció en
els seus estudie sobre la Grecia catalana, a en aquell mateix
persisteix encara, en tracLar da.-na qüestió tan delicada
com es la dels ataca dels estalasos a la muntanya santa
de l'Athos. Es aquest jepisodi
mes interessant entre els reconstruits pel doctor Rubi6 dins
la seva darrera monografía, titulada "La companyia catalana
sola el comandament de Teobald de Cepoy. — Campanyes
de Macedònia i de Tensälia".
(Miscellänia Prat de la Riba,
vol. I.)
L'anomenada de les riqueses
que estojaven ele monestirs
la Muntanya Santa. degué
atraure la Grass Companyia catalana en el seu pas cap a Cassändria. Des del segle X s'ha-

vien anat elevant monestirs arreu del mont Athos, i la pietat
munifica dele emperadors de
Bizanci i Trebisonda, dels tsars
de Serbia I de Bulgäria, ele havia dotat de tresors incalculables. La condició reli g iosa de
Hurs habitans 1 el caràcter sagrat d'aquells tresors, poe,
(meren Pacer obstacle pesque
aquell exercit errabund i tamolene. voltat arreu d'enemics,
aquello "fills de perdició". excomunicats i perseguits, deixessin d'atacar la pacifica peninaula on (lonja la mes genuina
representació de la Bizanci
mIstica i piadosa.
El monestir de Ehiliandari
ron, per la SeV3 sitnació, un
dels que més patiren les escomeses dels catalans. La bio grafia de l'arquebisbe serbi. Daniel. defensor del monestie ens
parla d'al g uns episodis del spt_
ge. no semnre favorable als assetjants. "Una gran multituadiu — de Fruzi (trance), Turci
(times). Test (eslaus), Tastar
Artera), Mogobari (almoglivers) i Katalani (catalans, va
anar contra el piadós senyor
Daniel, i mentre els uns tren-

cräter d'un centimetre quadrat. Adhuc
en aquestes condicions, Marc no travessaria ni percebria sin ó durant uns
instants el raig que d'aquesta manerä
ii aeria dirigit.
Pela') la Jungfrau. com tots els punta
de l'hemisferi boreal. seran, a l'agost,
en les condicions possibles pitjors, tan
des del punt de vista de l'emissió com
de la recepció per comunicar amb
Mare, per tal com el planeta es trobarä
aleshores a vint-i-cinc graus comes
sota del nostre horitró. Condició
desfavorable a causa de l'absorció de
la nostra atmosfera.
Sellan Nordmann, no Cal creare talre en rexit d'aquesta experiincia, si
Es que s'intenta. I hi cal creure encara menys Si horn te en compte que eh
pretesos habitants de Marc només han
existit que
vellstes.

en la imaginaci6 dels no-

—En tot caz els famosos "canal, ", única prova allegada de llur existéncia,

no existeises, cana només apariencies instrumental' degudes a la mala
(malito de les So guees d'aquella als
guate da ha semblat observar-loe.

caven les portes del funde me-,
nestir, els altres aterraven ela
murs de la fortalesa, volent-ht7
entrar. Les fiches queien de les
mans dels malvats com una
pluja, atacant al senyal de les
trompetea. Eran espantoses
gents... Quan aquests pagans
hagueren vist que no podien entrar, muntaren a cavall i, plena
de furor, particon, no senas
amenaçar qua tornarien i tot
Im destruirien... Al monestir ue
Kilendar començà a :Tipa: la
miseria, perquè ela mimos no
tenien de que menjar, fosa de
la sopa de Ilenties, i molts de-.
manaven a Déu la mort o se la
donaven de Ilusas pròpies
mana... Aleshores l'arquebisbe
Daniel ants al rei Uroi, a Kopije, i s'hi va aturar mía de
temps... Ea el Man' Sant es va
reunir una gran multitud ee
gent amb armes per imitar contra els pagans. Quan els malvate ho saberen no tornaren,
pesto se'n dugueren captives
mona gent que recolliren en
l'Athos: bornes, dones, nois 1
notes, que eren lligats amb cordes, COM els animal, de guatee
potes. Per tot erren on un hora
podia passar, per muntanyes,
valls o camins, per tot es trobaven ferits o cadàvers irisepultes. Per al i qui lw contemn
plaven, era aquel] , en veritat,
un terrible espectade..."
Aquests fragmente ens poden
donar una idea del que fon
aquella guerra dels catalans
contra limperi bizantf. aquella
guerra que ha estat qualificada molt encertadament pel se-,
nyor Rubió i Lluch. quan diu
que fou una guerra de desesperació, més que una guerra de
conquesta. tant era critica so-,
vint la situació de l'heroica
Companyia.
En mig del panorama de violencies i de maldats que aquella lluita en- s oferein es confortant de contemplar la 'der.,
venció del rei catalä Jaume 11,
d'Arnau de Vilanova. en favor
dels cenobistes de la Muntanya
Santa. EN alees al monestir de
Khiiligsndari havien desvetllat
la por en els altres monestirs,
i del mes antic, del de filent Atanasi, partiren secretament dos
monjos cap a la Cort de Jaume II. per tal d'implorar la se-,
va proteeeió. En signan indret
del Migdia de Franca va trobar
el gran Aman de Vilanova , el
quid s'interessä vivament per la
sort d'aquells malaurats, interposant nrop del rei la seva torta influencia . Poc temps despres (juliol de 1308), partiren
els dos missafirors, portant un
rescripte de Jaime U. on no
sols manava als soldats i gent

d'a peu i d'a cavan. naturalS
SPUS. residente a Romania. aus
respectessin el monestir de Sant;
Atanasi amb tots els seus monjos i servidora, i que un eta

dany en Ilurs
bens i propietats. sind /Ohms
que Pis rebessin sota Ilur proterció.
Amb tala din el docta cate,
drätic que la interresaió del unvi i dol rei neu tal d'evi t ar la
dostrurri6 dels monestirs de la
CRUSPSSil) cap

Muntanya Santa és una pàgina
gloriosa de la història de la
nostra cultura. semblant a la

que va eserture Pese el Ceri,
n'ornó« P11 recomanar la conservada de l'Aerb pnli s atenesa.
Usaba Ritmo

SITUACIÓ A EUROPA
Ha estat Mitrada la nota de la
Conferenc i a d'ambabtador s partIolisant a Aleman y a la represa
del control militar Intorallat.
Continua la cirial belga. Ef
partit soolallets ha acordat oollaborar en el Govern, al se II ho
demana. El rel ha enoarvegat a
M. Theun l s do formar nou Oablnet, I aquest ha demanat un
ourt termlnI per deoldle-se; porto Nf. Cauvelaert ha desecan«dial el rel d'un semblant
nlaterl, orlentant-lo cap • una
« duele Tanouyere amb partidpactó socialista.
Lai »metas angteaa "Arnlee
de F ranca", de la qual eón peetddent 1 vlee-preelde n t sir D041.
Dias Hale I RUdyilld Kipilep, ha
follones a Illsoebenald per la asea
Polltio• francófila.
Es °eneldos& Immlnent la Mea
~luiste del Relehateß.
llombla que *I opon Manea.
II se elslelor•eä • &hale
el Oletee sobre ta eaduelted
de la &miela"

▪

FlNANC

OME

COTITZACIONS DEL DIA 5 DE MARQ„DE1924
Obra

Alt

Bala

Divises estrangeres

BORDA NIT

MORSA WIATI
Tinca

Obra

Alt

Bel: Tanea

33'03
14215
.con
35'Cl
35'26
9'10

rrtnes .
Liras. .

mimes.

Dülars .
Marca .
Coronel.

BORSA DE LONDRES

EORSA TARDA
flor& .
Alarant
Andalús.
creases . .
• Metrop.
F. C. Metrop
Felgueres .
FIltpines. .
Platea

A1E30 6400 6330/ 64'00
630 0 6360 6300, 63.60
5200 5220 31'80 5?:21 3
1., 40
1340
14300
14200
12S'75 1987 3 12850 12850
55'50 5-rott 55'50 5700
22750 0 2700 227'50
10'00 1250 12'00 14"30

67
10475
43010
75955
21513
11536
10031
16405
1:2

ItSIta

sitecia
Portugal
MANCOMUNITAT
DE CATALUNYA
Emprestit 1914. ,1 el'oo•
, 7250
1950.
C. C. Comunal. 7200
DIPUTACIO DE SARCEt.ona
7650
Emp. 9.030,000
75'50.
5.000.000
•
•• 13.000,00e B. 74'00•
• 13.000,000 C. 7500
AJUNTARENT
DE eARCELONI
'74'00.
tallaste 1903
"1300*
1904
79'00°
1103
40170
troe A
9050
1906 8
o'75•
1906 C.
79'50 •
1007 D
73'05*
•
1910 D
74'95•
1915 8
1012 E
7405
1912 F
7350.
1973 B
79'00*
1916 B
7-'5 9 •
1917 9
71,50•
1916 B
7900
1519 B
79'00 •
1020 B
9900
1521
9950'
192 0 E1 ) 9300
F_Lzamp/a Irle
0575*
/907
6950

DEUTES DE 9. ESTAY
7135
ntertor 4% A.

B.

7135

laterlor 4114 DA.
B.
C.

t"7877'.510
05r'
770

C.
D.
B.
F.

Argentina
Montevideo
Nilo
Berlin
Copenliague
Yokohaina
Noruega

ccouies argentinas 3925
Estertor
Franca
Nova York
Espanya
Suissa
llo/and1

7110
":1'15
7100
70056

0710

9754
0605
d•
401702
P.
O 11 0950*
Amorittiable 4% A 90'00.
13,'95•
B 9900*
D." . 9895.'7253:
•
59•25•
"
9% A 0540
ß 175'3A
C 55'35
D,

DE 2:N.
• 0:',•40.
14 217 A 5520
11 4540
C 4595'
D 9540•
• 0 - to•
▪ 45'35"
0 Tres. F. 19 4 A 10280.
b
10275..
1911
"
" A. 1924 A 10135.
,
8012.5 Re forma
n 10145.
t o Coo•
"
•
" 81. 1924
PORTO
»
» "
10140
Pon MI Bsiceiona. 89'75 • •
. 10100'
9390
"
0t3.-Musetj 0175*
•

telgtes

0111.1143ACIoNt
94e/4008,11911.41
115.
sora
"
61'65.
4465
•
•
.
•• I.
64'75.
(.504•
64'65
PM:11101U. a
67'15
Primita . .
GG'65*
31. 5. han .
Nord 6%. .
103'25
Alemanas . .
fct'65
13li0(0 1050 Alibi.
67'00
Valen. 1 1/5%
9,1'00
tacadas 1.•
64.75•
9. • .
(1.00.
.
' .
6400
NI. E. A. A 5%
43' 75.
so•75
4 1/ %
C4%
1)4%
01 11/0%

5%
li1.•e' S
2. • .
3...

72*00
'71'13
70.70
97•95
10100

urce)

75'75*

rem es nx 3%
Cierres 5% .
al 4%

63'406

' 71.'no•
Cäceres S ir.
3100.
tndalüs 5%.
Ntln n•
SeCundarll 4%
0100*
C. Gral. leen. 4% 3111,0*
••
" •
5% 93'.5'
....ram y tes SEO 5% 0071.'
5 • 7550*
• St. And. 7375•
"Arria Barna. 6%. 105:.0•
Fer. 4:M'incisa 5% 9:roo

•

I"
•

BORSA QE MADRID
esen
Inermes „ , . . 7119

Amorittutd4 4% . ,
Amormiable
ExterlOr
•
?".'."
Bine d'Espetar% .
•.‘• :4°
16.5,! tap
148'00
Sane Rep. lUo Plata 57
94600
rabea.
80'05
burras P
33'00
SU, ros ad
5000
CP4111194
.4roo
Sord
Atacan'.
31625
ithee
33'30
35'25
Linirea .

Oir. se. 1913 5%
•• 11120 6.4
"
11e/e11 Berna. 50
94

e:atala-l E 4 4/2%

r; j, "

.1 15'35
Orense Vigo.
Ah:Istmos. . . , j 51'0 0 •
Canal Lbre . .
26'05*

e%

AIGUA GAS 1

c

ORLIGACIONS DIVERSES
TransattantIca
•

o3"75 •
5% 101'151,
6% 10505*
Urgen. 9ar. .
'67, •
Aslancl 6% . . . 9413 •
•
7%
. . 10225'
F. d'Obres 41/0% S3 •n O•
5%. . 01-:5
F. d'O. 1 C 6%. . 8 495.
Lun.. Berra 4 1 , 0 605,
Const. 1 pava. 695 et•sa•
24.00.
Cales Itactit.s
(- dalla& finen 9%.
UO E.Ua O. 7%., 92140

6% 10100'

NOTA flECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI
TARDA
María Masdeu Montserrat, de 40
anys, Creu Coberta, 53, al cementiri
Nota A les deu.
Lluis.a Llorens Pez, de 43 anyS,
Seneca, 21, al cemeptiri Vell. A les
tres.
Amàlia Riba Balta, de 83 anys.
Balines, 24, al cementiri Nou. A dos
quarts de guarra.
Joan Bosch Giben, de 4 anys,
ra Alta, 2, al Cenzentirt Nou. A lee
(Mea.
Agustí Monpel Domènech, de 55
Sant Isidre. 27„ al ccinentiri de
Les Corto. A les ducs.
Concepció Quer Martorell. de 26
anys, passeig de Gracia, 83. A lea onza.
Lluís Sans Ubeda, de 44 anYs.
Corts Catalanes, 634, al cementiri
Nota A les tres.
Benet Lorenzo Andrés, ole 57 anys,
Urgen, 134, al cementiri Nou. A les
tres.
Rosa Bo Sabaté, de 4 anys, Blasco de Garay, 29. al cementiri dc Les
Corto. A les dues.
Enriqueta Cano Montoya, de 3
anys, Cid, 6, al camela:ti Nos,. A les
dues.
Rosa Rosich Utrell, de 68 aovo,
Carretes, 13, al cementiri Non. A lea
qua tre.
Vicens Herrara Vinuesa, de 56 anys
Maneo, 40, al cementiri Nou. A les
dues.
Maria Blasco Vilaplana, de s anys,
Coromines, 1 4, al cementiri Nou. A
les guarra.
Josepa Soler Paleó, de 7 anys,
Ccello, 321, al cerneritiri de Sant Andreu. A dos quarts de quatre.
Joana Balart Navarro, de 32 anys,
Corto Catalanes, 422, al cementiri
Nou. A les quatre.
PUNERALS
En Joan Morral i Badia. Mori el
dia 29 de febrero Avui, a les den, a
Sant Feliu de Sabadell.
Na Meren' de Bassois i de Cabanes. Morí el dia 28 de febrer. Avui,
misses als Jesuitas, Sant Febo Neri,
Inunaculat Cor de Maria, Caputxins,
Carmelitas i a les esglésies de bolsena.

Na Dolors Bonaplata i Fàbregas,
vídua de N'Antoni Dardet i Trias.
Morí el dia lo de febrero Avui, misseo a Santa Anna, Sant Francesa de
Paula, Jesuitas i a la parròquia de
Sant Manten de Martorelles.
Na Enriqueta Matas Madreny, vidua d'En Josep Casimir Pons Vendreü. Morí el dia 13 de fehrer. Avui,
a les den, a la parráquia d'Hostalrich.
En loan Jover i Valls. Morí el dia
37 de febrer. Avui, a dos quarts d'ialge, als Dominica.
En Jeroni Bolivar I Galup. Morí
e! dia primer de març. Avui, a les
de; e Sant Vicerm dc Sarrià,

En Maties Solaz López. Morí el
dia 26 de ieltrcr. Avui, a les dcu, a
Sant Jautne.
Na Rosa Pascual i Miguel, salta
d'En Pana Brcsa. Mori el cha 31 de
galleta Avui, de deu a dotze, misaes
als Carinclitcs.
En Francesa Pagés Barba. leorí
el dia 2 0 de ichrer. Av ni, a dos quarts
de deu, a la parriNuia de Sant l'ere
dcl Masnou.
En Joan Rosell i Tuset, vidu en
primores noces de Na Irene Milà i
Räfois. Morí el olia a del current.
At ni, a les deu, a Delicti'.
MOSSEGADA
Fu tyao propietat de Mama
Cinca , al carrer dol Torrent
les More, va mossegar la nena
do li anys Francisca Sigurana
Arnan, oroduint-li una toril
ennlusa a la cubra esquerra,
pronüstic resorvat.

JOIES, VERITABLE OCASIO
I objectes usats no tetes olasses. Preu tia, Tallors, num. :14
AQUESTS CONDUCTORS!
Al Dispensari del carro' . de
Sepúlveda fou auxili
al el 1 101 de
13 anys Mart Boseli Cases, (11U.
oili al earrer 1I p Muntaner 103.
el qual presentaaa la frnetura
del t'U/id dret. ter.; tufsrioe.
causada anaul en un 1l'3lkIN in,
davanl del carrer ele 1.1Insnii
en fer el conductor una frenada
anida.

BARALLEs

En kin loslaurant ',Inri del
cane y du Sant Jeroni van ¡ja'altar-se els clients Ante! . Ni!umbrales Ochoa i Teodor Cazielles Nieto, resultant forit
primer a la regid parietal esguerra.
EL PAPER DE FUMAR

el que haveu d'usar per la
seva exeellent qualitat.
ELS CAMBRERS
La Societat de Cambrers 'La Nota Aliança", en la seca darrera reunió, acordà donar lliure entrada fins
al primer d'abril a tots els que posseeixin plaça fina. L'esmentada sociatat celebrará dama reunió general extraordinaria al sen cstatge social, correr del pi, to, pral., a dos quarts de
cinc de la tarda.
TRETS AL MOLL
En intentar detenir a uns Iladregots
que rondavan mis dipòsits del Port,
un vigilaitt del Credit i Docks eh va
fer dos disparo.
Els pillets fugiren cuita-corrents,
però s'origini malta alarma.
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LA INSTITI - C10 CATALANA
D'IlleTORIA NATURAL
La sessid científica nrdinaria, corresponent al mos de
mart. , de la Instituci,', Catalana
d'Histeria Natural, tindrit Hoe
avui, dijous. dia 6. a le, 13 loores. 20 minuts, n1 seu cstatgo
PER AMENACES DE MORT
Ha estar denuncias Josep Sanmartin, per haver proferir amenaces de
mort contra el director d'una companyia. d'assegurances. on havia estat de
conserge i va ésser-ne aconniadat.

••n•n••••• 11..•••0

SKNS

Bulimia, 32
Ca L essorti
Caibii31
•n••••••n••••••••••••n••••••,:••,4•161••••.n•••
DENUNCIES
Jouquim Planas va denunciar a Vicens hamo . . al c¡iial va vendre fustes
per valor de 2,400 paseetcs i no les ha
pagadas.
- Guillem Hernändez va denunciar
a Joan Zorri'la. el qual, en una barbaria del narren de Rosselló, número 530, l'arnenaga de mort si no li Ida
remesa d'un rebut d'una quantitat que
Ii deixa.
- Jame Climent va cknunciar ‚Inc
hav:,n entras lladres al ami taller de
la Ronda de Sant Pau, 3, emportantse'n rellotges i cines per valor de
1.200 pesseles.

Joscpa Antas va denunciar un
carreter del c31. m corma de l'Asalto,
al qual encarrega el trasllat deis mobles d'un pis a un altre, i durant el
viatge li van prendre 500 pessetes d'un
bagul.
Fumadors! L'abiis del tabac
us produe/x dolor a la gola, tos
afonia. Allenjarnent ràpid amb
les Paslille Borlran.- Venda:
innqueres, 11, i farmaeles ben
assortides.
ACCIDENT
A la Plaça ertirquinanna, P11
haixar del tramvia (l'Holla Isidre V1111 i Carro, de 2.1 anys, (pie
vin al earrer Vilapiseina. 33, va
catire, ornen/bit-se forides contusos A divere:e8 parts del eos
de pronhstie reservat, que 9i
(oren curarles a la Casa de Socoro de la Ronda de Sant Pere,

Sangra

Tel. 1476 A.
Pele. 11

8anyeras

ACC1DENT DEL TREBALL
Fent de sereno a una fabrica de cartró del carrer de Puigcerdà, Josep Vilgeliu Punyet es va trancar la oart
superior de la tibia amura.
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ATROPELL
L'autemili/ núm. 50040 de proves
atropella alud, al carrer de Muntaner
cantonada al del Carril, el nen de sis
anys Eusebi Fou i Mauri, produint-li
diverscs contusions i musegament gritara! a tot el cm, de pronóstic reserva!, ba yeta estas assistit al dispensari
de Sant Gervasi.
MES ATROPELLS
A la cantonada deis catrers de Ferrar i Avinyó 20 auto atropella a Domace Hernandez García, que li cau .3
dues feridrs a I in3 esquerra.
- ti passeig central del Pare de
.Montjuich un auto atropella el venador ambulant Alexandre Dalmau PCrcz, i Ii causa contusions i erosions
al gcroll e›querrc, i una falda contusa a la parpalla esquerre.

COMPLIMENTANT L'ALCALDE
Avui al maii han sisitat 1 alcalde sl
senyor Jonkiner E Melvill Nan Carnabee. enviar extraordinari i min-stac
plenipetenciari de S. 11 , la reina dele
Paieos Baixes. i Charle; Filippi, ministre de França a Colóznbia.
"EL BORINOT"
Avui, dia'6. sortifa el número 15 d'aquesta popular revista salírica i hurnoristica, amb molts ninots
a clferents colore.
E:2re el text, portara: "Quaresma"; "Garea per perdiu"; "La raó...
als moros": "Coses de Reu,"; "El
porc mea gros"; "La meta estimada";
"CosMets i cosinetes". "Safareig";
"Bestiescs" i una rnolt rica collecció
de sets i vuito i un trenta-closques.

LA PINACOTECA
EXPOSICIO PERMANENT
Entrada llame
L'Aesociacior, de torners en fusta de
Catalunya, del Ram de la Fusta de
la Federació Patronal, ha traslladat
llur domicili social i oficinas a la
Rambla de Catalunya. 123, pis primer, casal de l'esmentada Federació.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Ti
ada dia te dansant de b a dos
quarts de 8, i dinar a l'ameri(silo, de U a
PER REBRE EL PRINCEP CON•
SORT D'HOLANDA
En l'exprés de Madrid va arribar
aIim al rumí l'ajudant del rei, tinent
coronel Obreaon, encarregat de rebre
el rincep Enric d'Holanda, que avui
ha d'arribar en un vaixell de guerra,
del :41.1 país.
Por la mateixa rab ha arribat de
Madrid l'ambaixador deis Paises Llaixos a Espanya, senyor foz-tic/leer R.
Melvile van Larubee.
--•--•
LA SOCIETAT MEDICO-FARMACEUTICA DELS SANTS COSME
I DAMIA
En la sessió pública que celebrarà
avui, dijous, a les set de la nit a restatge de la Societat Médico-Farmacéutica dels Sants Cosme i Damià, II
doctor Gamissan desmontara el tema
"La base biológica de la Radioterapia".

Nova York
Mala
Jallo)
betembre
Deeenlbre

DE COTONS
Cotitzacions del dia 5 de atare de 1924
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UN MANIFEST ALS OBRERS
TEXTILS
El Sindical Professional del Ram
de l'Aigua ha adreçat un manifest a
i a tos, eis obrero del raus
textil i fabril, el qua% entre altres
coses. diu:
"El Sindlcat Proiessional del Ram
de l'Aigua, per mediació de la sena
Junta, es dirigeix a tots els obrers que
formen els rams textil. fabril i de
rAiera, i a tots do que estiguin o no
afiliats al nostre SimEcat, i els
Ha arribat l'hora os que oblidean
les diferencies ideológiques que separen les nnstres orpaiZzacions; ha arribas el moment d'oblidar greuges, donir volumats, de lluitar com a bolis
pel bé de la classe proletaria.
Si persistitn en esser cecs, si davant la realitat no velen/ sucumbir,
tots, absolutament loto. serain culpables del dehesa de lesa hutnanitat i tons
haurem contribuir a destruir la incentrastable força de la classe productora.
Ens resistim a creme que. davant
la gravetat del ms ment no solgueu
escoliar el nostre crfdament i persistin
cn contimmr l'obra rfodi i destrucció;
ro é5 poss:ble que en cofnptes de Hui,.
tse per aconseguir les nostre' reivindicacions. p os entretinguem a 1411.1ar
sindical:61es en compte6 d'Usser - ho de
veritat.
L'aeuda crisi que travessa la inditstria catalana anua:al:a ami, la fam i
la miseria les ensiles famiLs. i davant aquecta arnenaça hrm d'unir - nos
tots per aconscquir que els poders públies i cl capital tingein en compte el
qu,.• signifiquem i soni i junts ena donin allá que en, pertany de dret.
Heni d'altar d'rectament a la conotitució d'tia Comise Ofic:al Regulador
de Treball i Distribuidor de Socorsrs
als afectats per l'aeur toreó,. circumstancial es vol. pecó atril, poders suficients per arbitrar els cabals
necessaris per al sostenirnent deis afec.
tats pm- la crisi industrial qtte es trobin Nansa traban o els en manqui la
maior part dalo din.
Tots els que sitnpatitzin amb la
ristra idea, Pus el< que vuleuin ajodar-nos a aconseguir el que creiem
eue Falvaria de mement els obrers de
la miseria que ene empaita , que s'apressM a trametre la seta adhesió a
les oficinas d'aquest Sindicas Paofess:onal. Sant Maromo, 7. Sart Andreu.
o trametin comissioni per veure d'unir els desigs 1 nece55. itats de tots i
jurni redactar ri Reglmnent pel qua/
ha de regir-se l'esmentat (omite."

de ruca, 3; prr infringir la llei
caca, 5: per hacer fugit del .Manico›
mi ole Sant Boi de Llobregat. t ; per
ferides, 2; reclamar judicialment 13
per escàndol. t : per ¿mentor de IEnercit, t. Teta:. 99.
A les cases deis senyors es beu
Cham-Sors, etiqueta venda, sec.
UNA DENUNCIA PER S UPOSADA ESTAFA
Lonom de la rnsa L. Abada( i Com.
panyia sha presentas una dimana contra titi sulajecte al qua' s'acusa de nou
delictes d'estafa i un de desobediencia
l'autoritat judicial.
El denuncias devia a lesmentada ra6
social 723.rom pessees, i per respendre
del pagament se li liavien embargas
33.5511 paseases, de les eualS. anib tot,
ha disposat niagrat el requeriment de!
jutjat de Llotja.

pARAINE s

Ferran, 14. Casa

miraos CLAPES
UNA ALTRA MOSSEGAD.‘
A la plaça ele Rovira. 1111 gos

le Joan Esoriu, mossegh el no/
de 11 anym Vicens Valles B st

-fiSla,
-1.A QUINTA DE SALUD
L'ALIANÇA
D'inda el tnes de fobrer slan ores-

tal els segiients servcis en el disprn,k,ii de la Quima de Salut L'Aliança

Cirurgia general i esternac, 24); medicina general, 111; malalties del, injunto. Se: mal:diles de :a dona. 67;
górja, nas i orelles. 230; kies
its . 11 9: embaràs i part, 12; cirergia
ortnpedica, o: in.lalties de la pell, 71:
tealalties nervime% i mental., 33 : de,
tista. 221 ; malalties deis ull,. 404; tnasalga, 27. Total, 1.597 serveis.
Ei ei rosteix mes han ingres nat al
Palau de la 3.1uoualitat ca9 malalts.

AGRUPACIO FOTOGRAFICA
DE CATALUNYA
Organitzat per l'Agrupació Fotografica de Catalunya, el dia 17 del
que som s'inaugurarà un "Curo de
retoc de negatius" per a aficionats,
a arrea del distingit soci de l'entitat En F. de Banyos.
Per detalls, a l'estatge social, Aribau, 21, entresol (Esquerra), de set
a nou i de den a dotze de la vaina.
No deixcu de comprar els Calcats
Novelty. Són els millors i els mes
económics. Plaça de Santa Anna, o.
UN ROBATORI EN UN
MAGATZEM
Ahir al matí, en ohrir les portes d'un
magatzcm de sederica que hl ha al
carrer Blasco de Garay, liana pogno:
comprovar que hi hacia 'ladres, que
s'emportaren generes per valor de
4,0004 pessetes.
Han estar detinguts Francesa Martorell, de 50 anys, i Fausti Herrera.
de 18, per suposar-se lo complicatRs co
el fet de referencia.

Pastilles Laxants Prats

-

ELS MOSSOS D'ESQUADRA
Durant el mes dc febrer passat eis
monos d'esquadra han practicat les
segitents detencions:
Per robatori. 3; per tallar i furtar
arbres, 5; per baralles, 8; pee fort, tS;
per estafa, 3; per danys a la propiatat, 19; per infringir el Reglament de
»olida dc carreteres, 3o; per amenaces

tonniu Me5. V
Preneu pastillas I%
TRES RALS CAPSA
La Secció Permanent d'OrgaH,
zació i Traba!' del Centre Ante
mista de Dependents del Comer;
de la Indústria assabenta els
associats que, mitjançant la pre
sacie del darrer rebut, poden adç
rir gratuitament a les oficines gen
ralo del Centre els números 13 i
del peria,die mensual "L'una", poe
ray en ole ht Federació de Depende
de Catalunya. El sumari d'agua,:
números és el següent:
Arnnirtia El perill del CoopentL
jeme. Del nostre min. Despris de
l'Assemblea. Al. dependents.
tarradors ni hereus. Algunas ca.
sideracions. Vida federativa. L'eternal. Quatre paraules sobre han.
cia Social. Albirant un futur arena
La conquesna i tranaformacie del na
pendent. Reflexiona. Algunas tosideracions sobre el sentiment dacha
se en el dependent. Problemes era
cials. La Federació Sindical Into
cional. i d'altres.
S'empaperen habitacions al
pessetes. Font de Sant Nliq
4. Darrera de la Casa la Chita

Vaixelles pon:elidas
73 p a , •, a . 399 pessetc : Cri
tallarla VI. Esteva, Rambla di
Catalunya, 95.

LAVABOS-BANYERES

ESCALFADORS
c*. BIDETS-DUTXES. etc.

JAUME S AURET
-

!Atenció!
LLAUNERS 1 LAMPISTES: La nbtior LAIEPARA
PER SOLDAR, ga ra n I ida.
Dipusitari CAMILO, carrer
Roger do Ltúr:a, núm. 9.

a Inés a mis sha inauguras el
dc Rontgenterapia.
_ - - Xieres decorades amb fi
d'or. a pessetes 6 la dotze
mams a lies vaixelleries
Lluts INglada, Rambla de
Flors, 8, i Ronda de Sant
ni, 5.

I
i

PE LAYO. 7

12 MESOS TERSIINI

MOL 1 PUJOL
JOSEP
5165
Vergara, 5
Tel.

A

3
SI

EL LLIT DE METALL
A L'ABAST
DE

SI

TOTES LES FORTUNIiS

UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI 3
EN AQUESTA FORMA
VIDITID-LA
12 MESOS TERAI1N1
AVUI -

No ESPUMO
- A DellA -

De la Casa de

u as
g

g.,
la : D'inri/1s, ehjell
i dissabtes, de 3 a 5. Balmes,10, principal. primera.

SOLER 1 TORRA
BAINIQUERS
RAMBLA BUS ESTUDIS, 13, 1 BONSUCCES, I
VALOR, -

CUPONS - GIRS - CAN VI

fiegoclEm tots eis cupons y endment 1 de mar; 1 di
copas deis Beatas

Interior, Exterior 1 Amortitzable 4
venciment / d'abril

fetos. e

ets

mies es 9Es

LA

DTTALIA

gura. 3. — Comuniquen de Bari
pa un grup de feixistes tornava
çeenzano, on havia tingut Hoc un
reiliabul electoral, van ésser rebuts
;:du leti i insults. Ata) aixi.) es pro.
un tumulte. Sonant un tret que

exedi a una balada campal, de reot, de la qual resultaren ferits deu
eixistes, un d'ells de gravetat. — Ha,es.

DE FRANÇA
SEGONS "LE JOURNAL"
LES ELECCIONS TINDRAN
LLOC EL 18 DE MAIG

o

1.

eze les alecciona legislativas tindran
,c el dia 18 de maig.—Havas.
•,-AGA DE DOCKERS A SAINT
MALO
Saat líalo, 5 —No havent acceptat
, i7grnent de salaria que els propasaren e:3 patrona, els deckers d'aquesta
7,blac1ó s'han dectarat en vaga. Latur
itsenaça amb fer-se extensiu a altres
Alacions.—Havas.
Et lea7C tat. Lt..1:ah.3 GREUMENT
MALALT
Pate. 5.—Contràriament a en que
'jr afirmat alguns per:Odies, no es
ert qae hagi mort el duc de Luines,
encara que el seu estat segueix essent
tea. — Hayas.

-.

t'.4.NGLATERRA -

A LA CAMBRA DE CO-

KUNS EL GOVERN CONTINUA NO PAS MASSA
UNIT
Londres, a.-seambra del Co
-La Gambra adopta, per-na
279 vals contra 43, la aegutia
leetura del projecte de hei catana a la possibilitat de conroen' al coniere credits per a la
nmaertació.
Darant el transcurs del deItatmolts diputats han reprovat
eivaztental secretari parlamentar: de Comerç i Ultramar, d'oalidar lies antiguos teories austigudes per elll abans que ena formar part del Ges ern.
EA diu que tres membres del
aovara e i han abstingut de participar en la votacid.-Havae.
OBTTU.ARI.
Dl o nns Aires, 5, -- Tía mort
• diplomätie En Manuel Läinez, director i propietari de "El
Diario". - Rayas.

tru gg ellea. 5.-E1 Rel ha re.
but el senyer Theenta, encarnegant-li (le nota que miri el h1 ha
possibilitat de referear el Gabinet.
Eh senyor Theunia ha dernanat al Sobirä un termini curt
per donar-li una ennte g ta definit iva.-liavas.
ELS SOCIALISTES COL,LABO-

COALICIO MITJANÇA' T CONRARIEN EN UN CrOVERN
DICIONS
Brusaellea. 5.-L'nelitud dela
eo que es reteeocialistes,
crisi
rete a In transitarid de
ministerial, ha canviat totalment. El partit socialista celebrà ahir al matt una reunió.
mantenint secretes les SPV^S
deliberaeions. Malgrat aixet, han
publient una ordre del dia en la
qual manifesten que el rei s'apartaria dcl papen que Ii asaigna la Constitucld si no l'ecomilanés a la majoria que es
formà el 27 dr fabear. En
aquesta ordre del dia precisen
les rondiriona en les quals podrien colIahorar. de monten!, en
un govern dr coalició. De les
diles condicione es &duela que
acreptarien una combinació socialiata.flamingent o una combinacie a base deis tres grupa
polities.
Malgrat aquest eanvi d'actitud, es treu que el rei recort'era a alguna altra personalitat , la qual tindria al F. etz eärrec
el reconstituir, Pantiga
SEMBLA QUE EL NOT , (70VERN SERA FORMAT PER M.
TAI'WNERE I QUE III COL-LABORARAN ELS SOCIALISTES
París, 3. - Comuniquen do
BrusselleS al "Petit Parisien"
el que segueix:
De resultes de la conferencia
que el Bel acaba de celebrar
amb el Sel/rOr Cauvelaert, somnis ja el rridat a formar non
bla que no serà el senyor The o Govern .
El senyor Cauvrlarrt ha
aconsellat, en afeete. al Sobirà,
la ennstituciA d'un Gabinet presidit pel senyor Tatiewyere.
nant-hi entrada als soeialistes.
—naval?.

Una bella novela
d amor

de Lluisa de BilgIca.
La prinoesa dele caballa d'or
Un salvamont dramàtic a Viena.
Misèria 1
Un herol romà.

La Mor

1'75 volum

deelett ea 190a, a ennseqüenria d e l divnrei, i la princesa havia ropres el neu nona prin-

Revistes en

lotes les Relees !latines
Gran stock de

Ptes.

cesa de Balgica despres (l'haver

LA NENA
per
Per a la ntru era un tipa; per fer
Sor 1 fugir-ne. Cada mau. abans da-

za:-5e'n a treballar. venia a la cambra
dele nens i Ii feia un peló Ileng,r, al
qual ella resporna: "Aeleu. pare". I
tb. el sentiment feliç de dedhuranea
suar setuts el cornil del carruatge cum
s'arara afeblint, afeblint, avançant per
lar g a carretera!
A la tarda, quan tornava a casa,
belinada robra la balustrada, sentia la
ten vea gruja:alela en el "hall".
—Servia-me el te a la sala de fue re Encara no ha arribat el Mari?
la l'han tornat a portar a la cuina
coa altra vegada? Mara, aneu i mire. si el diari e, allí fr-sa parten-me
e I reevea pantuflas.
--Kezio—cridava la ne—;
annyera i visa a timare les bo-

tea, pare.
Pie a poc, la nena ea deirava anar
le? escales, agafant beu fort la
'trata are una mi; mes poc a zoo
tara, franosan el 'hall" i oblea,
weemyentela, le porta da la tala da

gumr.

s'arria pos« les
mirada per da.
%res i pesoant
bel deN vidms,
gualtrrs tara
Yereetectet ell

re :lo
d

Hl

Katherine Mansfield

manera, que la pobra nena ea restava
cc torcida.

Kezia, estira, treume aquestes botes i rarta . les Lora. Has estat
bona rree.yona, avui?
—No ho-o-o si, pare.
—Na he. o .o saps? Si eadarrituleges,
avui t'enviaré amb la mare a cal metge.
Ella no taetamudeiava mai amb l'altra gent; era un vid que havia dei‚t at del tet, però quan eetava ami el
pare. ah!, !lavare !lavara feia tants
ereaterços per dir les paraules ben
ditea. que...
- 0u2 et >as g a? Per que fas aquest
posat tan tritt? Mare. em fareu el

tarar d'ensenyar-me aquesta ama de
na prendre aquests pasara de víctima...
Escolta, leerla, portean la tasa de te
a la tanta, arte comise; lea tacs mans
tremolen com les d'una valla. 1 procura posar-te el mocador dintre la
baraca i no dintre la manee.
-Sf. pa -para

Irearldaia. efla
Els di/mena».
s'ancla al maneje bine que ell,
arab
eiza Ven clatsat menee centava
n 1 torta, guaita= durant 4)1 gano&
com fea poi» notas «ab un tres do

renunciat a ./a seis qualitat de
membre de la familia ducal

de

cal confondre amb Lluien de
Saxhnia, maridada m'ab Tosen',
do la qual g en lambe (arneses
les fetes extra-conjugals - ha
eetat la protegonieta d'un drama que té alguna cosa fl'hornie
i de gentil, dins la sa y a e:trepaSaritat.
La princesa Lluisa ein la seca
eoventut dividí el ternps entro
la Cort paterna, la casa del vell
Francesc. „fosal) i l'esplandid recen paradissiar que el san pare,
Leopold II, m'a g ria a la "Riviera", a dos passos de Sien, arran
de la costa meravellosa de Saint
Jean. ES una peninsuleta de les
que forma sinn de la g eo g tea de
la badil/ de Villefranch.e, costa

reus. Montrostant En Palita de

prineeea ciar -rin Pol Pral. a Vie_
na. niant itot ravalla, focalana
rom ela ami% paneanna nes do
veninnea. A un reei punt.
va vedar nema/e darennt d a la envslle ele nal'eledra e-nenetnla one
ella 'invita in eenro-Imrnrat. f
e l eatige ferpih'ernent ele enVO1191.
Eta envalla part tren amh una veIncita' fo l la Pe ne Curie la gen!
nterror it rada. Pä l lida. remitida
la TITirte e ‘it esperava. amb
ea'harriats, cl mamen t en quA

HA ACABAT LA TAS—Ciiiii PRIMER COME DE
PERITS :: IMMINENT DISSOLUCIO DEL REICHSTAG :: LA SOCIETAT ANGLESA "AMICS DE
FRANCA" FELICITA A MACDONALD PER LA

preaentat a) Comal) de ministres un projecte de decret ralatiu al plebiseit sobre el régint 1
la caducitat de la dinastia, plebiselt que se celebrara probablement el anota diumenge d'abril.
En

ei-infonia entre el sonanl i la res-

litat; perca la princesa pretor(
la segona I iones dies despees
lugi amb el san leve heroie.
r.omto afatarie. a Niea . Però allf
l'eeperava la ira del marit trall,
de la qual cosa n'eAevingue un
duel. un • udiei de DAI1, en el
qual el n'u/en fati noturs Ileuge_
ram o nt fa y a. A la mor/ del rei
Loc.noltl. els fillA del enhirä es
trebaren gaireh. t desheredatn.
MolIW:ime

de miliane del rei

tratan havien Pal31 enzolits par
les estrelles de l'ami i Ile la (g an-

de:ah:armes. atenvent fermar -tos.
Lluiaa ele Bbleica reeptierIO.
i nuan en les oCIO S novellea
delerent helada Henil aqueeta

sa. amb les quilla li era plaent
voltar-se. La prince s a Llitiga
da:pandeo una gran part del
por cin e tenia en procasenst Inelils por intentar de recuperar
la fortuna paterna cliaatda en
maná rnarnlee. flttl afecte n
trn,bala uultelarl de Matarle.
En Felip eehavia venial arder/al-lo de va g uea falairienelon•
ele YeeS i carlea latente. fent-In
arreatar. Al m'ala temas/. ama
una indi g na estratneama. fett
ee l rar roa-amen! la sa y a muller
Lluisa a Atiatria. taneant-la
un inserid. Allí la nrincaen dele
eabells. 'roe rema re:coa gairehe
ohridada per tothom alguns

aventura sublim? La roma es

nos".

Ilapis blau ¿artera d'un sobre i els
ulls se li empetitien f:ns a semblar
g in tall. mirant com amb una rna pega y a uns s leed...0a copete a la vera
ael bare. 1.15ela les seves pregänes tan
fort, que ten segur que Dila el diatinaja entre tole els pastora.
Ea tan gruesas les seves mans i ei
seu emeicialmzut la seca boca
quan bailollova. l'ensant en ell, seia
a la cambra dels infauts, era igual
que si pensés en un gegant.
Els diumenges a la tarda, ebria la
fe:a anar baix, a la sala d'estar, mudada amb el eet: vestit de venid lote,
a unir "una ealona de fitma conversa
amb el pare i la nutre". Perb la nena
ea trebava aempre que a: mace Ilegia "The Sketch" i ten pare eslava
ajagut damunt del sota amb el mefa4or sobre la Cara. els peus damunt
del millar deis coacins del sofá i darmira tan prnfundament que fina i tot
roncava.
Ella, assegurla al tamboret del piano , el minava eerineament fins que es
tperlava i s'estirava i presuntiva

que omplir-lo? Aquest era el problema. l.'ävia aorti al jardi i Kenia an ä
al ckrmitori de la mara per veure. si
trobava "retallets". Sobre La tauletn
ele nit trobà maltet fulletes de papar
fi; les aplegà i les ida a boeinets petitissims, n'ompli la funda i casi el
quart costar.

nnae,ta cursa (la mort haurtn
trohnt el g ou tornar. ouan itn
iove boli I Pu! t es llanch. amn
paran de vida sobre ela eavaue

Llavors ea la guaitava.
-No mire; leal tan fit. Keils. Sanables un mussel.
Un dia que ella es queda a cala
tat refredat lacia li d' gua que el dia
dala anys del pare s'aquel la atletana entraut, iii alcor( que podrla terII enes a rezan. en atad per a atines d'un magnffic tres de seda grogs.
Afanyesanunt, asna amé debla la
neia va coa& tres ~lata. Pera, da

1 REMITA

MILITAR INTERALIAT

sortir del Con g ela el ministre declara que el Gavera no
vol apartar-So del tteu programa, i qna no tolerarh, pellqttb
fa al plebiseit, presiona de cap
mena , per a la qual cosa obrarli
a nib tata la severltal de ta Ilei.
-Hayas.
A TrRQUIA
COM FOU COMUNICADA LA
DESTITEGIO AL CALIFA
Landres, 5-Comuniquen
Conestantinnble al "TiMee", que
la derisia de l'Assemblea nacional d'Angora va asear camalcada al Califa la nit del d'Inane
al d'alarte.
que Leopold U liasia clos prl
A les duce de la alabeada el
cantil de la mar de manera que
eseollä des del seu 'Creen
reebrrer
en
ningú no podia
la lectura del darret aprovat per
aquell punt la platja .Leopold
l'Aesemhlea. en al qual st, liriotenia afany d'alliberar-se d'a- nacen emires de prendre di g an(tuesta princesa rasen i gentil, i sicions per sortir de g a ciutat
quan tot just tenia dis g et pri- en el termini d'una hora amh
maveras li arruncilt que l'hay/a ele acutí fine i le g g emas duna
definitivament promesa amb el dones.
príncep Falla tle Cobur g . La
El Califa va Hitler aeompanyat
princesa dele cabells d'or eorn aloshore g Eannmenava tot- per una esella fine n Tcharialga.
harn _va respondre al seta pa- en va prendre lloc en un tren
re que ella havia dona( el Aoll especial que el va concluir a la
non ernpardent M »ve ennite frontera grega.-Havas.
Raimond d'Artnise. que ella ha- Avui el Govern egipci obrirà
via conegut en un lndret on el
oficialment la tomba
:Pu pare l'havia tramesa en räsPc d'un nitre preeedent ratea a
de Tut-Ank-Amen
un matrimoni proposat anteLondres, earrempringal
dorman!. A mitirat retals el seta
pare reepongtO conduint la fina del "Times" al Catre telegrafía
entre les bolees de la capital que el <locera egipci ha Invitat
naditia, i la va tatuar, veritable a 170 persanee a la eerimbnia
nreannern. en la seva patita ha. d'obertura oficial de la lomba
del tarad Tut-Bank-flamen, rehitari&
rimbnia que tindrä Boa demà,
Quant al . love ennile Raimond.
de flor/1 trobaderese, el fan fiel/g.-Baena.
DESMENTEMENT
acompanyar, "mann militant'.
la frontera, afeeint que si mai
Londres. 5. - S'antineia ofit,.rnava a provar tic traspassar cialment que es Tale que el Oreel petit reialme ea roMnorlaria vera ringles es proposi de traemés ditrament• Per?, Er nni- pasear Mossul a rurquia.mond d'Artoise traspassä
hayas.
froetera 1 tritt pres i rn,naitat
nevarnert oinh amenaroa mes
Cohurg esperava, el paro (rala_
tia i amenaçava. naimond era
lInny La princesa dele eabetta
/meso: va dir fnreadament que
sí. Humiliacions. inaults.
Wat e. hi va haver de tot. Una
vegaiin va J gg er Ili g arla al 1111
1 bnetnnielada ri la manera
russa.
Per.) un din. mantee ferides crin errara oherIes. la

ESTAT PARTICIPADA'

LA REPRESA DEL CONTROL

OH-

cL p;a;ar grec Ara la

Saxbnia-Gotha.
Lluisa de Balgien, - que no

DE RUBOVI

REPARACIONS

EIS SOCIALISTES ACCEPTARIEN D'ENTRAR EN
UN GOVERN DE COALICIO AMB CERTES CON- cidEaai di la dttadia
DICIONS :: EL REI, ACONSELLAT DE FORMAR
UN MINISTERI TAUCWYERE AMB PARTICIPAMenee, 5.-Dluen eta Uses
que el ministre de l'Interior ha
CIO SOCIALISTA

novelles
1tällanes a

!libres

Tel, 650

S'idea
mala

GOYEIIN, DEMANA UN TERMINI PR CONTESTAR
_

decadencia
El telègraf ens comunieava
diumenge i ahir la finan de la
princesa Llu'isa de Melca, filia del rei Leopold tl . Feia alguns dies que e.stava malalta
dc pultnonia. La prineesa Lu tisa. do la qual eón famoees lea
aventurea amb el ermita Matamort fa pneS MOSOS en un
hospital de París. havia anat
el 18 de retirar de 1853 a Brueeellea. i s'havin emmaridat el
4 de ferrar de 1875 amb el prfncep Felip el" Saxónet CoburgGetha. Aquest matrimoni 03

tillillEllIA ITRIO
Eitie de Ce1e1toya, 13 -

D'ORIENT

DE BELGICA

sinici bellicosa
pesordres a Bori
lieu tabules ferits

PUBLIOITAT

Ardite% nit tot a la casa aren plena

i celta 5 havia perdut el gran parlament del pare a l'Autoritat del Port,
lIom cerda i recatee per les embrea
i lee sales; els eervtittei taren interregata Finalment, la mara allá a la
cambra del, aliaras.
- Kezia, suposo que no has vist pas

alguna papers damunt de la taula de
la matra cambia?

—e1h, se—tete/e ella—. Els he esqumeat per emphr la Meca lerKesa.
—Quel—eridä la mare—. Ves immecratament al menjador.
1 fea arrossegada cap baix, allb on
el pare eslava anant i venint, amb les
mate: plegadas darrera l'etquena.
I be—digue, era erm un ganivet.
La Triare va explicar-ho.
Ejj s'aturi i la miri ple d'ettupe-

faceirS.

- Has I« 'eta?
-N-o-o-o-enurmuri ella.
-Mare anea a la cambra dels in-

fante 1 porten-me aguaba malelda cosa
i que aque e ta criatura N'a vagi de

seguida al UU.
Fiaran nana par terdicami, nata
a la cansina plana dandirea, vigilant
ovni la Data de la tarde as filtra.'

Segons an Mari nos
de Berifnelliketnic
cessor de iedll es
eirigeix a Lenes

SEVA NOVA POLITICA FRANCOFILA
1)+0. '3, 5. - Aquesta tarda sera trames. al Gavera del Reich la nota en
la qual la Conferencia d'ambaixadors
participa que ha a reprendre's el con-

trol militar interaliat a Alemanya.
En l'esme.ntat document la Conferència dambaixadors recava per a la
Comissi6 interaliada de control militar, constituida wat fina ara, el dret
de practicar en tot el territori alemany, m'ab el concurs de les autoritats
alemanyes. una investigació encaminada a esbrinar si durant l'any 1923, en
que el control va deixar de fer-se, Alefer notis preparatius Mimanya no
litart i el desarmament pot avui
dia considerar-se cota a definitivament
realitzat.
D'avenir-se el Gavera alemany a
aquesta cornprovació i d'esser per altea
banda negatiu el seu resultat, els aliats
s'avindran aleshores a substituir. de
conformitat a eo que es va consignar
en la nota del setembre de 1922 que
Va dirigir a Alemanya la Conferencia
teambaixatiors, la Comissia de control
militar per tut Comité de garantia o
qualsevol altre organisme semblant, que
estaria integral per personal reduit.
zumilimignammouniziammi

Ara /I, per tal que els aliats procedeixin a aquesta substitució caldrä
altrament que Alemanya atengui priviament les cinc demandes formulada
en l'expressada nota del setembre de
1922 i que contenen, entre altres cose.,
la modificació de lea !kit i reíaments
pela quals es regata l'exportació d'armes i la desmilitarització de la policia.
-Hayas.
LES SOTS-COMISSIONS, ELS
COMITES DE PERITS I LA COMISSIO DE REPARACIONS
Paris, 5.-Aquest mad han de reunir-se separadament lea dues sota-

Comistions del Primer Comité de
Perita per redactar Ilurs conclusions
que dintre de pocs dies passarà a
estudiar el Comité.
Amb això quedan terminada la
tasca de l'esmentat Comité, ja que
tant el Primer Comité com el Segon es proposen Murar llurs comunicados, a la Comissió de Repara-

done a mitjans del corrent mes.-

Hayas.
LA SOCIETAT ANCLES. "El.a3
AM1CS DE FRANCA". FELIUTA MACDONALD PER LA SEVA
POLITICA ENVERS FRANCA
Londres, 6. -El Comité exaMes tard s'esdevingué encara mina de la socireal "Ele arnies
un fel que desvela la curiosi- de França". la presida/fria 1
tat, l'admiració, Fintares, no so- sote-preeidenela de la qual oslament de totes les Corle reials tantea. respectivament, Dnutrias
i de Iota l'aristocràcia d'Euro- Haig 1 Ruclyard Eipting, Ita enpa. eind lamba de la gran masita tat una rearducht nenrdant fel !del pabilo. L'heroic 1 fidel Ma- citar Maedonald per In visible
taric va poder' fugir de. la jai- mndiftració del seu criteri enqua presa on ha y al Ilanguit tant vere Franca des de que ha putemps i tan injustamant, i tot jat al Poder. ni -t rarn per haver
¡fiel lliure el seta primer pen- desantorittat lea deelaracinns
sar/leal va aseer d'alliberar la del ministre Bender g on. L'el/bella retal 'afane dama geyn. mentada re:rehuid araba ef"..
Durant ma g os i meses. ami/ cu- T'anal que la malaria d e l noble
ra pacient h estratagia
britànic eslä al rosInt ele Franideä el pla per a les.-asió de fa ela en en que te ref e rrd ea l'oh.
princesa rosas, t , tosa estra- tendel de le sre g titucion g . rapaa y a. va tenle l'ajut del doctor rsteinna i enranties que re reAlliert Suedekum. que habia da- clamen a Alemanya.flan' eom a ambaixador germäEL DEM'E rnAmuns A LA
nie ale Estats Unas . Amb un
GRAN BRETANYA
veritable mirarle d'agilital,
d'intrepidesa, de forea, el eorn_
Londres. 5 - Contestani una
te va poder escalar el nuir anta- pregunta que e li hacia dirigit
‚ im de l'etlifici, penetrant
el Caneeller de l'Erhiquier
l'habitació «le la reelotta.Fixada nifeetft ahir drvant la l'arriben
deepra • una corda Marga que dele Comuna que la totalitat del
se n'havia emportat, astro- danta francas/ a la Gran YIe •
nvent damunt al seu pil la prIn- nya puja en l'aetualit al ron me.
creta alliberada. miel/esos durant
g lon g P96,458 111ures esterlina.,
momente terribles entre la mor)
514.458 de le.ç guata eón pa1 la vida. Matado va tinvallar. g adores en dalars i la te•
1 fugiren lote dos a Riviera
Mitras aeterlinae. - Hayas.
despres a París.
LA DfSeOLITIO DET. R Fer.f1SAqui ¡robaren, perh, enaT.A0 sr,moL., IMMINENT
mie mes terrible que una ven!Berlín. 5. - La ene:ibera'
tanea marital i que una aventud'una diasolueie immediat del
rn perillnea: la miseria. La minaiehetrur g erribia irerre-e."
g arla niir Earrepleträ a la raraEn efeete, la fraeciA ancla tal francesa duran! la guerra.
trilment nue quan acaba aguce_ lista. rounida notirsfa t arda en
areald plenitria, ha dneirlit manta i casete( mo e t al veril:11in malenlr els seus punts aigta
rit. PIB dna amante tornaren a
Viene. Matad,- iiee tan sola ennrernenta n lis revisid de la
l'ornbrn de si imítela. A Viena terrera nrdananra gnvername,ni entanlar tina clisru g aaa aoel comte volgua nne la meren- tal.
bre fea nilne n inn g presentarle?
g a anee acetre amb la a:eral:tan
reir refar_ca tina m i ra de la Sa- pele
El presider e rime nee;liark
prelari cintas al
lte. 'perl P1111
aqtista nif a iterlin. de tornagou emi ta, veient-tn mnrir
ea-collar
lamen!. "EH era tota la meya da d e l g en viateo. 1 el
vida -eridava la princesa mina t6 la inteneid ile softnetre-11
alumata nit lt derield del nartit
Mater-je va hacer more - Avut
sneirtliat e 1 PR,Vn111:nr-ij e.ne
sor Sola i p obre. Que s'ende- havent-hi
posaihtUint nim convindre dr mi?"
amin el par t it d'oamb un arto di g ne de Ile. tinni l'enteaa
A A V en & di
rl
Govern
e
el
ene
ene
li
p e nda. esmer e
a de/enriar la d;aanfilai4 (tal-2rIt
ante-la y a per relee ele clareare ftelehatar.
hollare a l'heme eme rhavia
Abs earcICe par t amentari g ea
compresa vpr;i,to,sm,n r 11: haerett que reilmentarla diesiolaroa
y ia fet emir(' el ente
a través de lea cornnes i ea dibuixaven a tarta grana oblea:.
1.1aseee el paro e i-art, amb ttn regle
a es mana
-ean o a pegar-te per haver tea aixb
—Oh, no, no!--cridä, amagant-se
sola la roba del Bit.

La trague.
-Seu-mani-i para lea mana Aixi
aprendràs d'una cegada per gamma de
ne tocar les coses que no slin teces.
—Pers era pets teas a-a-any.s.
La regla caigue sobre ele palmeIltte rosats.

llores despres, quan l'àvia

embo: : eada en un xal i l'adonnia • la
cadira, la nena s'arraulia contra el cos

- Per que va ter pares, Jesús?aes0.1.
- Densa nena me ya: demä al mili
ja haurä paamt toi Ja miraré d'explicar-ho al papä, parqué eslava mesa trastornat, per escoltar-me aquesta
nit.

Pera la nena no oblidava mai. La
el veié s'amagà
Tes das mane duren i tina vermellor
ii puiä a les gallea
.F.P1 Maedonald vivían e la casa
reina. Tenles, cinc nulo. Guaitant per
forat que bi baria a ta paret del
Iardt, la nana els 'seid a la tarda ceo
juma a • plantau". V para arab
CI petit Mac a Irn tepadba. dama nema apiada ab fallara 1.1 no fagot% cenia una tara veged" lama

primera vetada que

de les paneras de l'ion, tremolant de
tant r:u:e. Una 'regada veje que
cli nois Ii tiravea sobre el cap eis tal-

clara del jaque i que en el, lela una

gran abraeada, fent-los pessigolles fias
que e:s feia sanglotar.
Llavors fea quan ella deduí que bi
havia mines diferents de pares.
Sobtadament, un dia la mate s'em/m'ahí i ella i 'finja anarca a ciutat
en un carruatge tancat.
Deixatm sola ja nena a la casa amb
Tot anä be durant el dia,
pea, quan Alicia 11.1eué posat al
sentí sobtadament un van terror.

—Què taré si tinc un pesambreepregunta- . Sovint tine pesombres, i
Pavera !lefa eta deixa aliar al seu
Ilit amb ella. Na puc estar a les Inique'. Tea em <militen remero i sotolla, Que taré, ei lis tinc?
—Dorna, nena—digné Alicia. Ilerantli les mimes i pasant-les vibre la barana del bit —. i no eral : s, que pots
despertar el teu pobre paph.
Peiä vingué el peeentlire de semrr e!
el carniseer, amb un ganivet i una
tendía que a'anava acostant, acostant,
rient amb aquel) riure estrarrifdt, mantee ella no es podía amura i sena poder moure's annafs podia andar:
—.Aviat Av ia
S'abracé tremolant i ami a (robar
al pare vera el ISU 1114 amb una candela a la uti.
-Ook pasas li-dignd el).
-eib, as ansias«, un ganlyet,

rhe

Londres. 5 - Comuniquen de Berm
rus Red
anuncie que el president de la Unid
litt a1 Doily Mail que el diari

Repúbliquee ruma mayor lltikov;
va passar ahir per Berlin, d'on tutti •
la tarda cap a Londres.--Havu.

de

-

tindrà lloc a principie de la seto
mana entrant.
La fraccid del centre, que
s'ha reunit aquesta tarda, ha
adepta( una resolucid a favor
de la diseolueió del Reichstag,
que se eelabrin aoves eleccaíns
en el mea d'abril prbilm . -Rayase
EL PROCES HITLER
CONTINUEN LES DECLARACIONS A PORTA TANCADA
Munic, 5. — Els rumor , respecte
d'una audiencia a porta tancada han
resultat certs.
Alije, despees que s'oí els testima
nia, el procurador general soIlicitä
audiencia a porta tascada per a la
declaració deis testimonia ele l'Escola de guerra. A prec de la defensa, que ha protestat, el Tribunal disposa tumbé que el representant del
ministre de la Reichswer i el comandant militar de Munir surtin de la
sala, despees de la qual cosa passen
a declarar a porta lanuda el general

Ticpcenitz i el coronel Leupeld,

caps de l'esmentada Escota. - Ha-

yas.
DETENCIO D'UN COMPLICE
D'HITLER I LUDENDORF
Munic, 5.—Ha estat detingut
capità Witz, cap que banda estat de
l'Oficina cle Premsa del non GOT121%
baveres si fugues triornfat el cop
d'Estat intentat per Hitler i Ludendort—Havas.

LES ELECCIONS MUNICIPALS
A HAMBURG
NOU 1 soRon,os FRACAS
DELS SOCIALISTES
Hamburg, 5.—Les alecciona miniripals verificades al territori
d'Hamburg han constituit un nou
greu tracia per al partit socialista,
el quid ha perdut 127 llocs i també
per als dentZ)crates.
Els comunistes han guanyat
llocs mes i els nadita de la dreta

deuit.-Havas.
EL MINISTRE DE COMERÇ
AUSTRIAC A BERLIN
Berlín, 5.—Han arribat a aquesta
capital el ministre de Comete austriac i els presidenta de les Cambres
de Comcre de Viena i de les princieals ciutats d'Austria. els quals han
anal als centres económica alemanys
celeheant diverses conferencio—Hayas.

DE L'ACCIDENT FERROVIARI
CE KLEINWINTERHEIM
Magenda, 5.—De l'accident ferroviari del qual demävem compte ahir,
eedeeingut a Kleinwinterheim, a causa d'una falsa maniobra d'agulles,
han resultat dos moras i Sis ferits
g ratia. L'estat de tres d'aquests dar-

rers es desesperat.-Ilavas.

LA IMMIGRACIO ALS EE. UU.
UNA CONCESSIO A LES COMPAe:YIES
Nova York. 5.—Les autoritata que
tenen a Ilur càrrec el servei
gracia han tesolt atenent lea protestes formuladas per lee grans Companyies de navegació que l'examen
dels viateera de segona classe que
armin a América s'efectui en lea
cabinas de primera nasse deis vaixells respectius. en lloc de fer-ho a
Filia Island. com havia estat acordat primerament.—Havas.
En aPae?1 14 candela. s'inclinl
peengué l'infamó en els neus bravoc.
travessant el gran dormitori. Al Ilit
hi huvia un diari—un cigar a mig fuma.- damunt la eera lärnpara. Liand
mi Mari a terna tirl el cigar a la useinercia i ettotament a.xeeä la nena
i :a pesä al Hit. Ell me li ajagui al
costa. Mg adarmida aneara, encara
amb el 50n1Tinn, del carnisser entera
d'ella. :s'arrambla contra en, aniagant
ei caparre entre el: setts braços. s'adheri estretament al gec del seu pi¡anta.
Llavera la feneu no hi tela res; eslava tranqulta.
—Escolta, freza els teus netas amb
les meses carnes i els tinelris calentonets—digue el pare.

Camal. s'adormí almas que la nena..
Un sentiment dolciss'an va sobtar-la.
—Pobre pare! No tan gran. despida
amb ningú que rri,rés per

de tot, i

Era mes sorrut qua perd eet
un sorrut agradable .. I cada cha havia de indultar i després estaes musa capaat per a isser un senyor Mar-

donald... Ella lucia esquinçat Iota ele
seis magnifks escrits... S'apitä ub-

tadament i sospira.

—.Qué el passa?—preguntä el pare.
—En altre semi.?
-(11/.--d:gué la nen•--. El Men cap
Es darnunt del teu oor: vente CSMI M
bat.

Puig sor mis va* qua san para

sona.
adaMS PAMM/4 11111

sd
;

•

PUTI801. fotos per ale camela de 1924.

teNTIDA DE .TUGADOR S j

AL-

•Mtzs PERSONALITATS
Ahir, a lea set de la tarda, en
bi räpid de Frene& sortiren cap

a Milà els jugadora Zainola,
Caioedo, Zabala, Laca, Aguirres abata, Peña, Meana, Gambarena, Acedo. Oscar, que acionpanyen els senyors Pasajes. membre del Gomita peninsular de
futbol; Lemma!. manager;
Pendland. estrenado?, 1 Carcer,
del Collegi d'Arbitres.
Aeompanyen a mes a mes els
viatgers els periodistas senyors
Miguel Cabeza, de "El Miledo
Deportivo", i Domenet Pallerota. enviat especial de LA PUBLICITAT, Edicie d'Esports. el
qual informara fidelment els
lectors de les incidències del
match Itälia-Espany-a.
Els expedicionaris 'robaran
ja a la capital lombarda els senyors Maura Gamazo, president. del Cenan), peninsalar, i
els jugadors Rousse, Piera. Samitier 1 Polo, que han bortit de
Sant Sehastik.
Horn ignora encara corn ce191'3 formal, l'equip que jugara
diumenge a atila; és probable.
pera, que s'arrengleri S egueix.

spor s

car essent en nombre redult

els t'almete que manquen expedir, ce convenient d'enllestirlos dintre e; termini reglamene
lari.

NATAINO

CLUB Dia NATACIO
BARCELONA
Excel-l ent, de belles promeses
per a 1 eeiltivenalor, es el gran
moviment de more ende que es
ve observant en aquests dies.
aprofitant el reduit dret d'entrada que encara ve regint i que
el Consell Directiu, inspirat en
un alt sentit esportita te acorde' no alterar duran' et presen1
raes, dpnant ata( les majors facilitats aber a l'ingrés.
Eraeord amb el que Miele
(U pe enrera, ha eetat acabada
la en/treta de resplandid i espais editad-piscina de l'EscuItera le Llevant, essent grandiosa l'ectivitat que s'està donant
ale eltims In-halle d'installatió
de la ealefaceid de l'algara. que
china la seguretat de poder-se
poriar a feliç terme Finauguració d'aquí a pees dies.
In cop aquesta hagi tingut
lloc, la piscina restara oberta
de 7 a 9 pel metbdic entrenam e nt dele seus socas.
El 'Club (le Natació es preocupa lambe que els seus socis
tinguin un entrenador. i amb
KIIIPS1 fi acaba de comunicar110.3 la confirmada oficial de la
arribada a la nostra
n
eiutat lache i famas campa') belga M. Fehden Ceuta/el,
el $ constate del qual tant luxaran d'ajudar la prepararla
olímpica deis 'losares nedadors
i water-polistee eeleccionables.
ESPORTS DE NEU
Per al vinent diumenge, dia 9,
la Seccie d'Esports de Mantanyn del Centre Excursionista de
Calalunya torna a organilaar
fina nova excursia amb skis a
la pista de La aliallna, que actualment es ' troba en immillorobles condicione per la molta
neu caiguda darrerament.
Aquest dita es correrà a les
pistes de Font Canaleta la cursa que falla celebrar dele. Esporte, o sigui la curca d'habilitat.

bEHNin--tmaieoHoteemc
1114 .

t. SITUACIO ATMOSPERICA 09MitAl. A
- LES 7 DEL kan. (Obooioodou d'Europa, Nord
d'Africa i AtiòntIc, rebulles per telegrafie sanas eh)

Al golf de Biataia i al d'arme ea troben dos mis
nims baromitrics, aixi com tembá al Nord d'Europa.
El temps a Espanya és molt variable, dominant el
reglan nuvolós. — Una gran zona de pluges s'estén des de Cataella fina a l'Euro pa central, comprenent el centre de França i Alsäcia. Tambil a la
PenInstda Escandinlivica s'observen intenses nevades. havent baixat notablement la temperatura en
aquelles reglen..

do

GA'FALUN YA
111P4

• e. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES 8 DEL MATL (Obeavaciona de la Xaras
ineteorolegen catalana, comunicades per tele-ion):
El temps ea general is bo, amb eel mig núvol i
venta finitos de direcció variable.

La temperatura mäxima ha estat de 17 gratis a
Barcelona, i la mInima de 4 gratis sota zero a Puigcerda.

•

AT A RO

L'Esport Ciclista Matare:ti :-: Ball
deldresaes :-: El tenme
Ahir Fla nit al local de l'Esport
Ciclista Mataroní tingué lloc el lunch

en honor deis vencedors de la cursa ciclista darrerament celebrada per
la dita novella entitat. Concorregueren uns cinquanta comcnsals; a la
presidencia veiérem cl eampi ó per
dues regarles consecutives Joan Pera, el qual es classifica en segon Roe,
Jesús Negué: el presídele del Club.
senyor Nogueroles; el secretad, senyor Uhach, i nitres individus
Junta. Durant cl lunch regnä la major alegria i cordialitat; a llora del
brindis aixecaren la copa els senyors
Noguerolee, Ubach i Sans. que tingueren paraules d'elogi per al Club.
i el senyor Pera agrai l'obsequi i acaba amb visques a l'Esport Ciclista
Mataron].

— Com cada any, la societat Iris
magnífic ball de disfresses;

celebra el

hi concorregueren unes vuitanta, disputant-se els vint-i-einc premie
oferte. La concurrencia encala totalment el sales
— Dpixa sentir-se amb forta in-

tensitat el fred
mal):
g.--VENTS SUPERIORS A BARCELQNA. (Sondatges de Pomo:Uta lliure a les 7 del3000.
aso. ye, socio, 130 0 , 2000, 2500,
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Direcció:
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yelocitat en metres per unen:

MANRESA
El discurs d'En Sala :: Necrològica
Carnestoltes
Altres maca

SARREAL
Acte salvatge 1-: Purgó pabk
Carnaval :-: Futbol

A les propietats que Unen a le
partida el"' Mona" En Francese
Montseny. ex-jutge municipal,
»ser> Ametlla Pijoan, balite di a
vila, citan trobat totes les guiri
:minases i tallarles, t, havent.hi
tat aviada l'algas que sérveix ser
desborda de tal maser,
regar,
que ensorrä un gran tros de pare'.
Actualment el senyor Sans és pre.
sident del Sindical de VII-Multe%

senyor AnictIla tresorer del i¡rs
dicat Agrícola. Fet aquest que no it
d'importància material. pené bé he

el

és moralment. l'avene donar be
vius comentaris contra els (ni
puguin ésser els mal intencionats
autors del tct.
— Per initja (jr pregó public
privat a les disfresses de portar la
cara tapada.
— El Carnaval s'U prenatal
Luna manera ton ireda que hom
se tila adonat.
— Diumenge jugaren un para
de futbol els equipe inlantils de Rocafort de Queralt i el del S. C. Sarralenc. guanyant els locals, per j a a
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Ha estar designar el comiscad re.
Rousse-Acedo
cate
Gamhorena, Meana, Peña
L'Associació de Manresa i Comar- eri de Foment senyor Roca 1.acoe
na
per formar part de la Comissii,
la tera, Samitier, Zabala, Laca,
ca envia un telegrama a l'Associaciji
par
Aguirrezabala
de Barcelona adherint-se a l'acre forimeiva eco/tercia/ d'aquesta durar,
—
realitzat en honor dels periodistes representant les Associacions reOBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
L'ESPANTO", BAT EL BADA(ab
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maderes
horca
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ragall,
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d'observació:
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i
.
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— Els Ajuntainents de Soses ¡
Peris Mencheta i Manuel Mita i
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 761'8, 7613, 761' 5 . — Termòmetre sec: lo'o, 147,
va
Ahir a la tarda es va jugar,
de saturació): 83, 71, 81. — Direcció del
Fraga s'han dirigir al d'aquesta eaHumitat
(centissimes
87,
12'o,
humit:
tanals.
Termòmetre
al camp de l'Espanyal. un per7. — Estat del cel: quasi
— Ahir al matí va efectuar-se a piral interessant que procuri dematur
vent: WNW., WSW., \V. — Velocitat del vent en inetres per segon: 2, 7,
mil
tit d'entrenament en t re ce pride núvols: cúmuls-nimbus. cirrus; fracto- cúmuls, cirrus-strats; cóClasse
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la Ciutat l'acte de classiii- a la Mauccmuuitat la més prOxinia
quasi
seré.
—
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i
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construcciO
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.de
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primer del Badalona.
nobles.
aquests
es
per
a
necessari
Temperatures extremes a l'ombra
revisió dels expedients d'execpcions
tre
La partida resultä, en so Teaa
l'Inliart
vacant
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termométrica:
7.
—
-Es
troba
terra:
5'8.
—
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llede
i excrnpcions pels minyons
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co.;
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a
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General
i
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7
hores
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7
ves anteriors.
temperatura mitja: iz'6. — Precipitaci6 aiguosa, des de les
ra que va baver-hi rerments
far
de
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numerad
d'Aquilòmetres.
‘
ia
pla
temps:
99
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arribar
un
del
renten
igual
milimctres.
—
Recorregut
de la data: eco
— Fins a nosaltres
en que l'Espanyol mostea enAgrícola i
i
Tecnica
gra'nitnra
hish'rrico"
exemplar del "documento
pe
tueiasme, compenetrant- se les
ilustrial que ha de proveir-se per
seves lfnies i motivant uns
cu
hem certarnent que vós ¿'reo un se- que conté el "discurso del excelen- concurs
de trasllat.
ha
esta
anullat
i
aut
fortissim,
tísimo
Sr.
1).
Alfonso
Sala
y
Aratacs perillosie.sims que no earid
La diada del Dime- gon quefe de la Duana de BarceEs troba vacant la plaça de
—
per
"off-side".
asamblea
gemí,
pronunciado
en
la
beren aprofitar.
nr
lona molt amable, molt servicial i
jutjat municipal de eellsecretari
del
Els equipe s'han constituit
de
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Mancomunidad
A la primera part l'Espanyel
constitucion
se
cres de Cendra
molt entusiasta dels vanos del Ja- de
aixf:
Inch.
el
dia
3o
de
enero
de
marca un gol, obra d'Olariaga.
de
Cataluña
Ahir, com cada any, una gen- pó!
Sabadell: Estrue, Dimanen,
— Avui ha pre; possessió del ciren rematar una bala. En agites?
1924
al
ser
elegido
presidente
de
la
Oh! aquells entusiasmes tau mal
Muntaner, Flaquer II. Debitan, tada enorme va marear al camp
inistna", segons resa la portada d'a- rec d'arximest el reverend doctor Ea
temps es tirà un penalty tatntra
Frunces,: lhanyez Unan.
Pérez, Casablanca, Sarda, Amet, per celebrar la diada del Dime_ compresos que ocasionaren li vinIT.spanyol que Olariaga tea a
eres de Cendra. Els carrers de guda a Barcelona d'un San Juan (i quest leitet.
Tena II i Ribot.
— Ha presentar la dimissió del
que
la
presentació
fora intencionadament.
Només
direm
en
Uni6.—Yia, Welter, Humbert, In ciutat quedaren deserts des no de Puerto Rico) i la preterició
arree, essent-li acceptada, per buLa segona part va sser mes
espléndida
i
no
han
esmolt
de
carrera
plena
de
la voetra brillant
possibilitat física, el regidor ga y amoguda. sovintejant me$ els
EXCURSIONISME Elies, Prats, Miravitlles, Ro- de les primeres llores de la tar- mostres d'agraiment i de :p ostres de catimar despeses.
natiu Josep
ataca badalonins a la porta de Centre Excursionista Barcelonés mane. Stiller, Forgues, Lagresa da.
Encara
que
tenim
la
sospita
de
de
la
recordeu
en
us
menee—,
1.es eones de barrilaires nan totes
i Felip.
— Pel Govern de la provincia han
Zamora. L'Espanyol. pera, es
llegirem,
agraiim
l'obseque
no
el
de
Tonbornbons
Avui, dijous, a les deu de /a
d'arpa/1s
cola
sempre,
dolccsa
S'han distinga pele foras- observa', pera,
estas dirigits als jutges de primera
ennsträ incansable i domina
tindrä lloc la projecció ters: El tercet central de la da- una discreta correcció; molla no? us en recordeu de la frescura qui.
instancia de la provincia oficis perms que els serle contrincants, de la segona serie de posilives
— Ha lliurat la seva anima a Déu
gf esta, per?) cense excessos d'aquells barrets de palla?...
Sardà, Aniet, Tena, i
que iacin fer efectives als Ajuntamareara dos neue gols, obra ae de la dalle-cela de N'Antoni Lu- ventera
el R. G. Liben i de Maria, religiös
desagradables
ni
cap
incident
Oh! vOs, Don Federiquete, que
obre
tot
els
elements
defenments que no han retut comiste
Zahala, que jugä admirable- presta, "Per les carenes pirede les Escotes Cristianes, el qual
tan aficionas sou a fer cites de
d'importhncia.
sius aluntaner i Estruc.
municipals corresponen ts a l'any erament.
L'animació fou extrantalinä- bree andes, no us ve a la memòria amb tant de zcl i competència dirigí nenas i 9 22-23 les Multes i recarrees
nenques-.
Beis locals, exeeptuant Via i
Els equipa eren integrats de
— A arree de la Seeeió de Lagresa, que han desentonat ria a Les Planes, Vallvidrera, (aquesta merneiria que ja falla) la pa- fins fa poc temps el Collegi de Nos- que els correspongui per no Lamer
la segiient manera:
tra Senyora do Montserrat, en el cumplen tan important scrvei.
el pro- del conjunt, tras admirables, Guinardia Font d'En Fargues i ràbola de la "Muller adúltera"?
Espanyo] . — Zamora. Canals, aluntanya s'efectuarà,
qual canee es conquerí el respecte
Per qué, Don Federiquete, us enMontesinoe. Trabal. Sannhnia, per diunaenge, una excursió destacant superiorrnent Walter altres bells indrets dels vol— En la sessió celebrada darte
1111115 de la eiulat; en tornar les
tossudiu en trobar detectes a per- i veneració dele seas subordinare, pel rament per l'Ajuntament governatio
Caicedo. Olariaga, 'Alados, Za- montsenyenca, amb el segada. i Romans.
de
con,
bonesa
colles, al capvespre, taurnateix sones que no saben que ven existiu? scu tracte senzill i
itinerari:
es va nomenar director de l'Estola
bala, Mauri i Juanico.
alegres, els carrera presentaque donasen especial relleu a /es
Un home com vés, acostumat a fer
La Garriga, Samalús, Pla de
municipal de Música En Juli CarBadalona. — Bru. Messanet.
religioses.
ven
un
aspecte
discretament
expedients plens de ciencia
seves virtuts
Moscarda, Rodri g o, Mamar i. la Calma, La Castanya 1 Pala y bonen.
Ami,
motiu
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Carnestoltes,
bulliciós.
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de
delicar
d'escriure
aquestes
—
Gamis. Gira, Bau fa Bestia EH- t ordera.
— Harem estas acordada la susEl
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a
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pensil:, de rAjuntatnent de la
,
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Tin gué cura de Earbitrataa a les 6'3 ti del metí.
d • Urgell, formar per recale aseo• ••
genschitar
unes
d'una
la
da
biliosa
es
una
conseqiiencia
carrers
de
lele
En Villena. el qual va estar un
— La Secriö de Frangrafia
ciats, han estas ja nomenats els que
Durant el dia les esglasiees malaltia hepática?
F. C. Terrenas
teS — molt poqucs —disiresses pacaen portar ä a cap una altra, amb
xic deficient.
han de compondre el nnu Atarla
també es veieren molt eoncorCumple de Catalunya Crup B
Curen-vos el vostre fetge, us ho
selles que amb prou feines foren el irrst. ‘ • ssent nonienat alcalde geneaquest
regiules.De bon metí eren molts diem amicalment i sincera...! tan bon divertiment deis ciutatlans menors de
EL GRACIA aTNC EL MARTÍcontra
Santa Colorea, Font de FMlacia En alias Coll.
els fidels que reberen la imque teníeu quan eaTu pericia] deu anys.
NENG PER 4 A 1
detre dcl
Sant Onafre.
sine, Serrat
— Per al dia 14 i a les
Barcelona po.sici6 de la cendra i cornbre- frtge
de Duanes!
Abir tingué Hoc, al camp del FoOt Santa, i visita ab (*lana-.
inatí, esta assenyala da la celebració
de
Catalunya
Crup
A
Campl6
ganen.
Nosaltres, que ,us estimem perquè
GIRONA
ratrendaMent
Gracia, aquest encontre, que tres de Sant Jeroni de la Murde la Subliasta per a
A iles nou del watt el doctor ens féu dure, us dient que us cureu
fou presenciat per nombras pa- Ira.
A 008 QUARTS DE QUATRE
Zimmer :-: del niercat de gratis ile Sant
El
concert
del
Quartet
Guillamet bond la cendra a la el fetge, perqué un borne malalt d'acapital, durant Fan),
tine.
— La Secció Infantil efecch •aquesta
Una reforma
Les localitarrabonades ceCatedral, irnopsant-la seguida- questa víscera tan important no pot Gestione a Madrid
A les ordres d'En Rosell, s'ar- tuara la II sortida.
de 2,500 pes- 25, soti. el tipus
1924
nan
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fins
a
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ment als capitulars i benefi- fer res mes que prodigar amar- important
Altres setos, podent-se reure el plec de conrengteraren:
Monten,. La Cenreria. TuObituart
del
divendres,
dia
7.
gare...!
dais.
Pel Gracia. — Palau, Bala- rens de Fea Rafel i de l'Heme,
dicions al Negociar de Finances de
noticies
No sigueu arnarg, !tome, no sigueu
A les tres de la tarda sortl
ciara Saura, Plazas, Sales, Cor- riera de alontalegre, i Badala corporació municipal.
Peidró,
Mercader,
amarg...
de
l'esglasia
(le
Sant
Fettip
Neri
tingue Ilue
tés, Lapema,
omm•n•n••••n••••••n••11•111
lona.
-- El dia 4 de marg
al teatre
Aquesta
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tindra
lloc
s
Tornes'
en
allò
de
Bombay,
que
la
tradicional
process6
de
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Dalrnau i Orriole.
Lloc de reunid, a des quarts
Esterri d'Anea la primera subba
Pel Martinene. — Leal, Eta- de set del mata davant l'estaeid
Bona Mort, el pas de la qual ton és el vostre fort, i deixeu-vos de tru- Principal el concert organitzat per a
-t'peralnidste
del
culeneics de gust duliteis... ja veureu l'AssociaciO de Música, a carree
per wats devota.
quer, Teixidor, Camarera, Blan_ de al. S. A.
esccrxador
de unasSOCIAL presenciat
ata Desees, Geriot, Costa, ateCapallard el comerle dels ac- aun hi guanyareu i esdevindreu un célebre Quartet Zimmer,
a
prestar
ser.
— Ha comencat ja
de
rir-té Piura i Rodríguez.
tes quaresmals congregä nota- vellet polis i dallen.. o sinó, us di- selles, el qual interpretara obres
i per a passatgers des
El Centre Excursionista RoIlaydn, Ravel i Beethoven. El prò- vi-A d'autora:Un
El gol primer fou fet per En
ran
ja
que
feu
cattifole...!
brosa
concurrencia
a
tots
els
daquesta
ciutat
Saragossa i tu!.
vinent film-nena° afees
el
a,
datrnsq
al
noxim concert ha estar cimliat
Mereader a la primera para En
Andealment us saluden,
temples.
una
exeursid
al
MontnePER
UN
NOU
COMITE
inrit
nada.
Alexanclre
Borowsky.
comeneur la segona és castigat
Miquel Catvet, Víctor Mora, Joan table pianista
El da aun:malta mar de Liarla a
amb l'ilinerari que se— Han sortit cap a Madrid el
Grau, Puigdomenech, Joan Caballé,
l'equi p de Gracia amb un pe- gre,
PARITARI
quarts . 'e +res i arriba a
los
gueix:
i
el
sede
Puig
en
converteix
baffle senyor Unís
nalty que Costa
Francesc Garcia, Joan Mara
de la
La
Balllaria,
Can
Tarradee.
go,b.z. a dos guatas de m 1
Grassia
del
cretari
senyor
Jean
Vinyas,
per
gesde
Els
altres
gols
Professional
gol.
A la Unió
nit
==mcznzoiazDiammi
es at tles i a de Moritnegre, Manó Dependents i Funcionaria de
tionar
alguns
assumptes
d'interés
foren marcats per Dalmau,
EL LECTOR DIU.
-- Ha pres passeseió del (-arree
municipal, encarregant-se accideneegen. D'una centrada de la- Cer4e ., atoad prngas. Sant Tecle Comere, va tenir lloc la reunió
_a
interina de l'Eseola de
talinent de l'Ale:lidia el primer ti- ile nicetressa
pena, reacillf la bala Orriols, que de 'Walhalla i Canet de Mar.
d'entitats obreres mereantlis,
Claula Tallada, daqueeta ciutat, Na
.4L SR. FREDERIC URRECHA
mareé el tercer. El quart va
nent, senyor Manuel Vancells.
convocada per prendre acords
}Imiten Italia
esser fet en un avene de Pei— L'Ajuntanant ha aprovat 'mes niina La Junta Local de Reformes
El Club Pirenenc Català efec- relacionats am.b ia eampanya Lema: Dicen que existe en Bombay
—
dr6.
tuara el vinent ditimenge, die O, pro enestituead d'un Çaviajte
liases formulades anib el ins.pietari
terrible peste bubónica
Vaixells entrats senyor Josep Maria Pérez Nitro per Socials daquesta ciutat. en sessió
una exeursi6 al Montseny, seas Paritari de Serveis Pública, a la
aquí Urrecha hace la crónica
a i expropiaciO tl'una casa celebrada darrerament, va aprovara
Cemissiti Mixta de Ce.mere. Ele
SINDICAT DE PERIODISTES el seareent itinerart:
Vapor espanyol "Robertd a.",
de un drama de Echegaray
que ha de regir per
de Màlaga. afilb carrega gene- que aquest posseeix al carrer de Sant el nou horaritancament
ESPORTIUS
Balenyh, El "fruti, Matagalls, reunas acordaren delegar a
...mejor estala en RatribaytHI
dels establi•
i
ral i ll passalgers. Aniarrat Francesc. acordara coneanlir un vot l'oberturacontere
Sanfmari de Sant Moran!. Santa N'Enric Blanco perque exposi
DE L'IlOMENATGE
i indústria de la loMolt senyor nostre:
a la Federada d'Obrers i Funrnell d'Espanya W. Consignata- de grades al dit senyor per les fa- metes de
Gore
Negro
i
Gualba.
sortint
re.
A COMILMSSES
es, lita t.
Arnb motits d'una de les seres bi- ri, Ramos.
cilitase que ha donat per a la reataBarrelone. estació del Nord, cionaris de Sorveis Pública,
Complint l'acord de Vajunt a
lioses estridències, publicada en el
Ens comunica el S. P. E., en- de
próxima a constituir-se, els tre_
Pailebot espanyol "Lareeio", zació de tan important reforma.
a les 1 9'45.
8,
el
dia
ha estar publicar un ban prohi•-ment,
cara que ho lar, irectament
halls ja empresos per tel d'a- número de "El Diluvio" de dimecres d'Alcúdia, amb carrega general.
que
— Han mort el dipositari
bint /a venda ambulant de carbe
conseguir la creadd del dit Co- passat, en la qual fa uns ~enserie
Vapor noruec "Raynedal",
als iniereseats, que està u/oil
senyor Josep Bassols i Llimo- realitzaven els forasters i establint
reconegut per les provee d'adDE FORA
mitè Pediera i demanar a verinosos sobre uns aplaudimenas de- Santander, amb carrega genefabricant de paper un mercar de cachó a la placa de
aquella Federada/ el seu con- dicats a En Puig i Cadafalch el dia ral. Amarrat moll de Sant. Ber- na; el conegut
hesi6 que ha rebut amb motiu
riGUEPES eur
(le fumar senyor Josep Jorda, i el
Mossen Cinto, un hauran d'acudir
de lacte a honor del ami aseo e i eolaboració més decidida, de la primera representació de "Ter- tran. Consignatari, Mac Andirector del Basa: d'F.spanya, senyor
els carros i cavalleries amb carbó
S'ha jugat el ses ga partit en la eampanya que s'està rea- ra Baixa" a Romea, lu ye rn de ma- dreVa.
dat En Josep Elies Jamensa,
portas pele forasters.
Vapor espanyol "Mahón". de Angel Covalles del Vado.
nifestar-vos, senyor Urrecha, que
pel qual motu es complau contra el Centre d'Esports de litzant.
— Es troben vacante les places
— Diuen de Cadaqués que
fórem noealtres, perennes decente, Mahó, amb carrega general i
a trametre les grades públi- Sabadell. La Muna ha estat
la (esta de l'arbre a la dita
d'inepectors de carne dels pobles
42 passatgers. Amarrat moll de Canilla la
no empleades a cap organisme oficament a totes aquelies perso- ma g nifica i aferrissada en tot
cial, sinô modestos treballadors Muralla. Consignatari, Amen- vila, que es projecta la reconstruc- Belimunt i Benavent de Lleyda. e
nes i entitats que s'associaren moment. El domini ha corres— En .\liquel Serra. reí d'Alm
post gairebé eerepre a l'equip
ció del pont sobrela riera, estudiantconscients, els que l'iniciarem aquell gual.
a l'acte.
per portar a cap molesocasió a un
ha sollicitat el ccuresponen t Per-nar,
noruec
"Tordensjold",
els
mitjans
local,
que
ha
donat
Vapor
se
homenatge.
EL FESTIVAL A MONTJUICH coritinuat Iluirrient de l'Estruc.
217 m•s per estahlir en aquella localitat
ai i qhtai ea
gu r (,
com a de Reyciavik, amb bacallä. ta obra tan itecessaria,i
Federiquete,
Don
Nosaltres,
El S. P. E. esta en plena or- La victòria, pera, per tina d'auna recela no oficial de primer a en•
persones posscides d'una extremada Amarrat moll de Muralla. Con- mores de fondadaa e
ganització del festival que, ara- quelles coses tan illbgiques 1
signatari, Enberg.
suspendre els treballs del pea de la senyanca.
vehemència
vers
l'art
i
vers
altres
COSTA
CONCERT
eres a la gelanteria de da Fede- tan freqüents en futbol —
Pailehol espanyol
— Ha demanat el corresponent
finca "El Castell", per l'excés d'aicoses, sabem certament que vós sou
rad() de Gambres ßindicals, po- conati que alza no vol pas . sigTal e‘ om tentarla anunciat, un amargat de la vida. Sabem que quin", de Torrevella, amb sal.
permis per establir un servei PUblit
gua riquíssima que hi brolla.
mal) ase
drt celebrae el tha 14 d'abril al tantear ce:ensila de superiori• aquest vespreljndrit llot al Pe,, vies, en la vostra llunyana jovenesa,
per al transport de viatgers
— Ha estar demanada la naá de
Tabtella :tortita
Seid Autombbll.
tat loctitaa-s'ha deenntat, cap al tau de la MIlalera Calalana, el intentàreu fer-vos un nom dintre lai
tomóbil entre Lleyda i Castellón,
la bellissiina senyoreta Joaquinia
italiä
"Nuovo
San
Sil.
Veler
A atraed fi avui. dijeus, es final, a favor de l'equip visi- primer dele des concerté; que t4 literatura i ho vireu legrar... sind
verlo", en Hast, cap a Cagliari. Meras Daniel per al vibrant perio- En Miguel Viladegur Borras.
reuneix la Directiva i Comissi6 tant, no tant per l'esforç Mata- an'Unciata l'eminent violktista que ho diguin a "BOMBAY".
— Al Casero civil s'ha rebut
Vapor alemany "Bocchum", dista senyor Ramon Xifra i Riera.
notabilfssim
el
de leales del Sindical, per tal dellenc cena per l'actuaci6 de- n'anees° Costa i
— Diumenge vinent el Centre Ci- comunicació del cap de la guäail
Don Federiquete, sí- anib cärrega general i tränsit,
Noaaltres,
Menteriol
Tarrea.
de deltar ultimats alguna ex- plorable del porte: de la Unió, plantita E.
civil de la Seu d'Urgen den'
clista Català tara una excursiò al
cap a Amsterdam.
El programa. integrat per
comes un roble
rema del programa.
Via. Tete tres gole marcats poVapor espanyol "Roberto R.", Pasteral. sortint a les daca de la compte d'haver-se
de
la
literatura
cabdale
inaeguretat
obres
X:
den
Imputar-ea
a
1:
U
de 1,250 reessetes, lea quals ffe
toni
tarda
del
garatge
Canica.
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i
tränsit,
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1191 presa la Tresereria de d'ell. L'Urde gol liguerene l'ha vielinfettea, ha interesad, ex— Ha mort a Barcelona el doc- ren sostretes d'una arca que el ad
a Sant Felliu.
Csoll
hilltsentat Stndicat que reeer- guanyat l'Humbert, &cecean' traerdinäriament Jota tris que PASSAT PER LA CEN- cap
Vapor espanyol "Paco", amb tor Manuel Martínez de Huete, un- de Vilamitjana Antoni Pon
estimen
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per
la
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Un
alkiek"
un
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118,111111114 urgentment Ise tre, mercal, per Lagresa, d'un atea.
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Altres novel
En el passat mes de febrer foren
3 1 -overs 645 prime i.34
97 crluits i 83 vedettes, anih un
re de 89460 quilos, havent-ne

• rAjuntarnent, en concepte d'arbitrio, 14.42760 pessetes.
- Han estat designats per forrar part de la Directiva de la Cambra de Comerç i de la indústria de

b provincia els industrials olotins

En Huís Aubert Puig, En Miguel
sacrtst Navarro i En Ventura Subiiss Pujol.
- Ha estat inauguras el nou cevatiri municipal del vei poble de
slentagut.
- Durant la seunana passada el
Inevi ment dernografic fou d'un wort
quatre naixements.
- Fou atracas a la carretera de
Valldevianya el reí de Sant Pass de
Segur ics, Josep Cssta, al (mal lt fou
gibas tot el capital que pertava, promate de la venda de Sta:es feta
a ,a 'ostra ciutat
Amb motiu d'uns exercicis, ha
estar uns dies a la riostra cintas el
reverend P. caputxí Antcni M. de
Barcelona.

- Dissabte al vespre al teatre
principal tindri lloc el concert de
l'Associació de Música, a arree del
Quartet Zimmer, de Brussenes.
- La jira de dilluns estigué psolt
animada i concorreguda. abuniant pi mena d'articles i bestias. . reatrant-se moltes transaccions a
preus corrents i sostinguts.
- A causa del mal estat
cam p , degut a la neu de la setmaea paseada, diumenge no hi llagué
partit de futbol.
- Horn trobä negada al rec de la
hbrica de can Ballana a Filomena
Cardona, de 60 anys, la qual faltaea de casa sera des del dia abans.
- Dilluns al migdia, al seu domitin del carrer del Roser, 16, fou
mbat penjat Josep Graboleda, de 45
anys, casat, el qual fcia temps que
trehallara de paleta a Torelló i
dissabte baria arribat per veure la
familia.
- Al carrer del Carme bou atropellas per un auto el nen J. Iglesias,
camal -se-li diverses contusions i feades, de les quals ha estat curat
primera intenció a la farmacia del

senyor Pujolar.
'TARRAGONA

Morid« diverses
Diumenge passat tingué lloc la
isauguració ciicial del non local destila/ a Administració principal de
jorres » . havent-hi assistit les autoritats locals i personalitats dist i ngidve.
- Han estas oficialment desmenMs els rumors pels quals es creia que
suen processats alguna ex-alcaldes
regidors d'aquesta ciutat amb mona d'una visita d'inspecció feta a
l'Ajuntament.
- Procedents de Castelló, diumenge passat arribaren els professors i alumnes de l'Escola d'Enginyers de Camina, Canals i Ports, tots
els quals visitaren les obres del port,
la factoria naval, les drassanes i el
dic ilotant.
Al vespre foren convidats els
alumnes al ball que celebrava el Cercle de Tarragona, el qual resultà animadissim i de molta alegria.
Han sortit cap a Barcelona, on
deuen ja trobar-se.
- A dos quarts de dotze de la
ait de dilluns, segons antic costum,
la campana "Queda", de la nostra
latedral anuncia, amb els scus calmosos tocs, que a les dotar en punt
entrem a la Quaresma.
- Les senyores d'aquesta cuitas
han fet present a la Societat de Salva
meta de Nàufrags d'una bandera, la
eual es veu molt visitada a l'aparaCoz on es troba exposada.
- L'Ajuntament ha acordat subluir les actuals voravies del carrer
d'Apodaca per lloses hidrauliques,
la qual mesura es lela molt nenes-

'aria, encara que fine avui notado«
un acord.
- Han estat 'filtran' al delegas provincial del Banc d'Urbanitració de Madrid' en aquesta placa, En
Joan Antoni López Serra. els plans
A LA PRESIDENCIA S'IlA DIT QUE AVUI ES FACILITARIA A LA PREMSA
i projectes pz. r a la cons t rucció de 41
xalets als terretsys de prometas de
• UN EXTRACTE DEL PROJECTE DEL . R. D. REFERENT AL REGIM D'ADN'August Serren i de Na Victinia
MINISTRACIO LOCAL
Serra, junt als pares en construcció
del Miracle.
Els esmentats xaleta tirdran un
valor de prop, si mis no, de as,000
EL SENYOR SALA ES PROPOSA DEMANAR AL PRESIDENT DEL DIRECpessetes, i podran adquirir-se mitDE LA MANCOMUNITAT SIGUIN PRORROjangunt la quantitat de as pessetes T)RI QUE ELS PRESSUPOSTOS
GATS PER TRES MESOS
mensuals, fins a amortitzar les alooet

EL GOVERN DEL

que costara cada un.
Hom assegura que molt aviat es
presentaran els esmentats projectes
a l'aprovació de l'Ajuntament.
El Carnaval ha transcorregut
a la nostra ciutat cense donar-nosen compte, dones no ha circulas pels
carrera cap disfressa, a no ésser algun que altre infant portas de la ma
de la seva respectiva mareta.
En el partit de futbol jugat
entre l'equip Sitgeti F. C. i . el nostre
Ginmästic ha guanyat el primer, per
t a O.
Aquest resultas de veritat no l'esperävem els tarragonina, que hem
quedas corpresos en gran manera che
veure com ha avaneat, d'un any
enea, l'equip de la Perleta del Mediterrä., la bella Subur.
CASTELLO D'EMPURIES

Noticies politiquea
A En Sebastii Cantos, veí d'aquesta
vila, l'altre dia, llaurant en un camp
ex-convent de Sant Francesc, l'arada se li clava i fent una petita eareavacié trobà un dipòsit fet de rajoles que contenia uns plecs de papera
illegibles per estar descompostos, degut a les hurnitats i als anys.
Hom diu si era la documentació de quan es posa la primera pedra de l'ex-convent.
El dia as del mes que sein el
jutge militar instructor de causes de
Figneres. senyor Macià, cridi a alguns veins de la vila, als quals, scgons rumors, seis dirigia un peribdic que contenia fulles clandestines.
L'endemà lambe foren cridats per
un altre jutge militar molts veins
de la vila per declarar en una causa
que s'instrueix pels esdeveniments
ocorreguts a Caste11,3 el dia 7 da.
gost passat.
- Quasi des que hi ha l'Ajuntament posas pe' Directori la via pública i tots els abonats a la Ilum eléctrica municipal en essent a mitja nit
queden a les bosques, per falta de
Ilenya a la Central.
En els ternps-ai las!-Ilunyans de
l'Alcaldia popular no va passar
Troballa :-:

tal cosa.
JABADELL
Joies : Conferencia : Via
nia Concert

subterrà-

Diumenge passat queda oberta a
la Sala de Selles Arts l'exposició de
joies de l'artifex sabadellenc Caries
Fullola.

Es una exposició nodrida i ben interessant, que es guanya de seguida
les simpaties deis visitants.
Carles Fullola enten la joia en el
sentit just: net hi ha, en cap de les
que exposa ni els rebuscaments ni
els enfariecs que hons ven en imites
de les obres d'altres joiers, que tema el partit pres de fer joies d'art;
no lii ha ni la pompa ni el crit a que
l'ofici temida. Són joies simples, treballades amb cura per un Mune que
sap i que el la amb amor i senó. ten') que hi posa aquese Ostentaci
lla espuma de fue intern que caracseu
treball per donar-li un
el
teritza

toc personalissim.
En el pròxim concert de l'Associació de Música els reputats artistes que integren el fanuis Quartet Zimmer, de Brusselles, interpretaran un suggestiu programa, con, post de tres quartets: Haydn, Borodin i Beethoven. Aquest concert
tindrä lloc dilluns vinent, dia lo, al
teatre Principal.

FILOSOFli CATHANI"
Catad del Dr. Bonilla SanmartIn
si publivem l'extracte dr les confernries que el doctor Bonilla Sanu:artin doné dies enrera, antb tant
derit, a la Unk•ersitat. Prescindini
del resuns de la primera confer.'nrin,
que ja aparee' en uno altra ¡Vició
del diari.

Ar

lullieme.
Aquest era el tema de la Regona lile& En ella, el doctor
Bonilla exposà el contingut de
l'escota luliana, que va del serle XIV fins als nostres dies.
V a fer esment dels trehalls reslitzats damunt l'obra del Diozef eatalä, i va al-ludir
mili', crítica deis doctore Julia
Ribera i Miguel Asfn, de la Universitat de Madrid, els guata
ereuen trohar l'origen de la fil o sofía Juliana en les obres ‚je
Lull I el

Mohidi-ben-Arabid, però — diu
e l doctor Bonilla — la semManea dels dos autors es mes

de procedimenta que no d'idees.
Lull tenia vocació de cateq uista. Va voler demostrar la
I mportitncia fomente) de te
Teología, i aixf com la Filosofla
convele per la red, i la Religió
per la fe, ell va voler demostrar amb la mi lidhur ele mielen' da la te; al» Mi II QUO

pretAn amb I '"Aro Magna", nn
fa constar que creu ()ferie un
"novurn mollas de mostt r an
alquis probandi (hiel".
El doctor Bonilla Sanmartfn
clogucl la seva confereneia eranmerant el que desa la filosofía
moderna a Ramon Lull, i aguo,nyalant lea analogies que Id ita
entre Ramon Lull i Sant, Tomas
d'Aquino.

L'orientaci6 filosófica a Catalunya. — Eixlmenls•
En la ente tercera hiiçó, el
doctor Bonilla estudiä la Influencia ori e ntal en el petisa_
nient catalä. Cita, com a culminan', l'obra del jamen de Barcelona, Hasdai Creseas, 1 enumera els estudis de que ha estat objecte. Hastial Creseas fou
Medro( nacional que
han tingut- els juistis. Nasque
a Barcelona en DO. i sembla
nue tingué gran influencia a la
Cort aragonesa. Prengud part
en les corispiracions i !tulles de
l'època i mnrf en Itin.
L'obra d'Hasdai Creerme, que
horn reputa cabdal, da el llibre
"Llum del Senyor", eserit, tiembla originirlament en entallo,,
perb del qual no es conserva

LES NOTICIES QUE ES REBEN DE MELI4LLA DIUEN QUE ELS MOROS
ES MANTENEN EN ACTIVITAT
La qüestió del Marroc
EMBARCAMENT DE l'ItOPES
A les sis de la tarda ha arribat a la Presidencia el geneful
Primo de Rivera. eil qual lta
ala perioiliates que les naves
renudes avui del Marroc no
acusen novetat.
Ha afegit que divenilres i
dissahte es realitzaran aigunes
operacions per castigar els rebela.
Saragossa.—Derna, a les qua-

Ire de la tarda, conforme a ordre superior arribada do Madrid, sortirä cap a l'embutid del
Migdia un tren militar amb un
batallé del regiment d'infantemis, cornpost de 1122 places entre caporals i soldats, mes ells
caps i ofíciala corresponents, i
fa seceid d'ametralladores.

No forma en aquest batalló
cap recluta deis darrers incor-

porals.

(sisan serà a Calatayud Irasbordarà a un nitre tren militar,

de la linia central d'.Aragd, i a
Valencia feria un nou trasbord
per seguir el viatge a Aleoy, on
ro destinat provisionafinent per
Substituir el batalló del regiment de Disenia que ha sortit
amb nova (1051 nació.

Alarent.—Ilan arribat alguns
vaixells de la Tranamediterränia per recollir les tropes i
material destinats al Marroc.
Demä, a la malinada, embarcaran el bestiar i el material
amb les tropes d'Intendencia,
corresponents a la brigada de
reserva que es triaba allotjada
al camparnent de Rebasa.
Demä arriban ä batalló de
Biscaia que finii ara ha estat
de guarniel() a Alcoy.
De seguida que arribi embarcarä cap a Melilla.
Tambil s'espera el batalló

d'Espanya. de guarnició a Lora

ea, el qual embarearä amb la

mateixa dest inació.
La població, tranquilla.
Valencia.—Es rehe ordre tetlegräfica del ministeri de la
Guerra iperque sortís cap a Me!tira eh regiment d'Otumba, de
guarnició a Xätiva, en situació

(le reserva.
Es donaren des disposicions
oportunes per l'Estat Mejor, i
a les den del metí es comunieä
l'av15 a les tropes.
Poc despres quedaren atinestes en iiisposieio d'emprendre la

marxa.
Altans de sorlir els snlilala
reberen permis per acomiadar-

se de liare t'embijes.
A un quart de cinc sorti de
Mativa la primera expedició
tren militar, i a les sis la se_
gana, amb la resta de la torea
i tot Cl material.
A un quart de set arrihä
port el primer tren.

Els expedicionaris baixaren
fins davant l'escala reial, i
les nao de la nit arribà el segon
tren amb la resta de la forra.
Una regada embareat el masin(; la versió hebrea. Es un
anti-intellectualista. Creu que el
fonamental, en la vida, no es el
coneixement, ans l'amor. Es
una doctrina en la qual entrnnca la de Spinoza. i sense la qual
no haurien existit, de segur, les
idees del jalen. d'Amsterdam. La
causa ocasional dels escrita
d'Ilaedai fou la luit a entre mai-

monisles i anti-maimonistes.
Llavors va determinar-se a
crinthatre algunes afirmaeinne
de Maimbnides que cenia equivocades. Aquests punta do diserepäncia eren tan importarais
corn: el medita hiel qual calla
creure en l'existencia de Din,
el problema de l'espai

el hl del moviment, els raidbut s ole la divinitat. la imita! de

Dei], el fet de les proferies,
(de. 'Erbes aquestes qüestions
exposades pel doctor Bonilla. Tambe s'aturà en la teoria del !hure er'nifri que Irasdel formen, aliene que Spinoza.
rn nitre filòsof estudiat pel
doctor Bonilla As Frarwest Eximenis (segle XIV). wat a Giranta, divulgador formidable, el
primer de (ola Os de l'Edat Mitjana. Autor d'una mena d'enciclopedia, "El Crestiä". que ha=
via de (enfilar de 13 'libres,
obra plena de cites I d'erudlei(). Antre tumbé del "Llibre
dele ngels", divulgat en candis

i espanvol, on combnt eruament
eh; politice del set' temps, que
/titila al fons del fons de l'Infer n .

Aßeenyalada desprds la figura de Samoa Sabunde (legte

terial i ell bestiar, es (eren els
preparatius per a l'embarcanieni de les torees.
Componen l'expedició 500 bornes, entre classea i individuer
maníais pel tinent coronel Grajero, un comandant i dos capita-An teentre arribaren les autoritate se serví un ranxo extraorilinari i la banda de Mallorca
amenitzä lacte.
A les den de la nit arribà el
capitä general, que revistä les
trapes.
A les dotze de la nit comen-

projeete de R. D. relatiu ach regirla d'administració local, qtte
es publicarit pròximament a la
"Gaseta".

PER A LA CONSTRUCCIO DE
CASERNES A GIRONA
Una comisen) de Girdna ha
esiat a la presidencia per visitar el general Primo de Rivera
gestionar diversos assumptes
relacionats arnb la construcció
de enst4nes, pera') colla que el
president no hi era, la comissiú s'ha limitat a parlar amb el
cap del Negociat d'Informacions, senyor Pene Rico, el qual,
com ex-governador d'aquella
provfncia, en coueix les neces-

çà l'embarcament, realizant-se
amb ordre complet.
A 'les dues de la matinada sitats.
llevä i11101 1 TPS el "Villarreal",
sortint immediatament del port. Al Palau del Gel se celebra el
Els crpediqfonaris taren aro- campionat de ball i s'arma
miadals per les autoritats, coun gros escandol
missions i nombrós pdblic.
Aquest mati el Palau del
EL PRESIDENT AL MINISTERI
eslava concorregurifssim
DE LA GUERRA
persones curioses que assistieu
Al min:steri de la Guerra ha estat
a presenciar el desenliae del
treballant al despatx oficial tot el ma- campionat de ball.
ti el president del Directori.
Deu minuts abans de les dotDesprés ha despatxat amb algaras ze, una de les orquestres ha
encarregats de ministeri.
acabat el galop filial,- que era
el que portava per títol "LisVISITES AL DIRECTORI
son et Lissette", i Diez l'ha haEl president del Directori ha romas
llat mis airosament que l'ametot el mall al sea despatx del ministeri de la Guerra, on l'han visitas di- ricä.
El públic ha4ributat al priverses comissions.
mer una formidable o vació.
Una la formasen alguns catedràtics
En tocar l'hora, l'orquestra
i estudiants catOlics que han invitat el ha parat, i l'organitzador del
general a la festa religiosa que ha de
match, senyor Valmorel, que
celebrarse a la Catedral el dia S, per
havia actual de jurat, ha proconmemorar la diada de Saut Tomas, clamat campió l'espanyol, perh
patró dels escolars.
ha repartit el premi, Iliurant
Una atara comissió d'Akoy ha fet diles mil pessetes a Varal:cien
al president diver s es peticions de camil a l'espanyol.
ràcter local.
El ;Mine, que tal rom hem
comissió
la formaren una dit abans era molt nombrós, en
Una altos
nodrida representació de minaires de conèixer cl veredicte ha protesles conque> de Villablino i Delfil.
ta de faisd sorollosa.
Els visitants han sollicitat que sigui
Algunes latina han
rebaixada la tarifa dels transporta del per terra, i el senyor Valmorel,
ferrocarril miner a Villablino a Pon- en vista del caient que anava
ferrada, on el cost actual és quatre
prenent l'assumpte, ha desapavegades mis gran que el promedi de regut.
les abres tarifes de ferrocarrils miIban augmentat les ires del
ners espanyols i de l'estranger.
públie, el qual ka recorregut la
Com que aquestes tarifes priven als sala, donant crits d'indigna ció.
propietaris d'aquesta explotad?) el mis
Després, alguns s'han &alipetit guany, aquells prefereixen ces- cata cercar l'organitzador, sensar en l'explotad& amb la qual cosa se aconseguir trohar- !o.
secan nombrosos els obrers que es
La protesta ha angmentat, en
veuran c ense feina.
mostrar-los el hallan f un cenofert
El general Primo de Rivera ha
trarte en el qual el senyor Valocupar-se de raesumpte amb els seus
more l es comprometia a donar..
companys del Directori, si be creu li dales mil pessetes com a míque per tractar-se d'una indústria nacional, la si-lució del poblema ha d'afectar to‘.es les explotacions mineres
de la Península.
Amb el president del Directori han
conferencias isoladament, a primeres
bares de la tarda. els generals Casal
Berengucr i I-Opez Pozas. -cand.
El capita general de Canàries ha
visitat, al migdia, al general Nouvilas.

El règim d'administració
local
Al °Maine t d'Informaeions i
Censura de la Presidencia s'ha
anunciat que demà sen ä facilitat a la Premsa un extracte del
XV), autor de la "Teologia nuttortilla", filòsof i doctor en medivina. El sea limbo, fou conegut a Espanya. França, Alemanya, ete• Montaigne en parlä amb
elogi. Influf, sobretot, en la

mIstica i en l'ascètica espanyo-

lesEn la "Teologia naturalls"
harn nota una profunda teoneixença (In la butnanitat. Vol demostrar els prineipis de la reli g ió católica (l'una guisa präetira. Parteix de l'amorosa norma següent, en la seva moral:
"prosa que l'altre As tu i tu ets
l'altre, reservant per a ell tot
el plaent i agradable, i quedantte l'arearg i el dolords". Sablinde, por estudial, mereix es_
ser-ho, per la Sera doctrina i

sobretot pcI sen

Ei renaixement natal.' I la cultura histórico-filosófica

Comerlo aquesta tercera Ilio pu eguntant si hom pot Incloure entre els catalana, els
valenciaue i els aragonesos. El
doctor Bonilla i SanmartIn ho
troba arbitrad, per tal com
Aragó i Valencia tenen lambe
una personalitat. Lluls Vives,
no enriquelx, dones, aquesta
bpoca de la cultura catalana

renaixentista.

El doctor Bonilla s'atura tot
sepia en Vestnedl dele pensadora i artistee del Itenaixement:
Auziäs Marc, la sev a . influencia i ei contingut de la seva )(rica; Bernal. Garre, coneizedor
del grec; Joan Pando, al qual
retien homenatge ele pactes

nimum.

L'escitntInl ha durat llarga
p edona, proclarnant-se campió
Diez. ja que la superioritai d'aquest sobre 'l'americio ha estat
grandissima durant les vil-al-iguale(' llores,
l'en intervingut es l'afer alguns agents de policía.
EL CARBO
La "Gaceta" publica la següent
reial ordre:
"Vista la reial ordre del departament de Foment, de 7 de desembre de 5923, en la qual es resalen instàncies presentades per la Societat
Alt> Forns d'Andalusia "The Riotinto Limiten", sollicitant major conitalians; Vitela, autor dels "Comentaría Aristotelis".
Tot seguit, l'illustre profes-

sor espanyol passa a estudiar
alguna autora, l'obra deis quals,
sense ésser filosófica, influeix
en el pensament nacional. Mal,
Bernal ‚steige, del qual ens interessa sobretot "El somni".

sobrelot, dintre aquest llibre,
la primera part, que conté inapreciables observacions paleoIhgiques. En aquesta part hom
nota que Bernal Metge conegué
Cicerd, Macrobi i inflare Plató.
Els indrets on Bernal, hletge
tracia de la natura de l'ànima

i ele la sevn immortailitat, són
bells fragments filosòfics que
cal asseityalar.
En aquesta epoca del Renaixement hi ha altres aulors que
s'ocupen de qüestions psicològiques i socials, no metaftsiques. Aixf, cumbre altres, Fra Anselm Turmenda, autor de "Les
Profecies", dels "Boris • Amonestaments" i de la famosa
"Dieputacid de l'Ase". En toquesta obra, on Turmeda conmhat ele
ectleolasties del seu temps amb
la mateixa vivesa quo Eximenie combatia NIS govereants,
Turmeda misté que l'animal es
superior a l'home. Paradoxa
que el metete autor acaba
ereient.

Un altea escripter famós te
Role de Corella. nat en t430,
mort en non, poeta i teòleg,
amarat de records cläseles;
sembla que visque en un món

tingent te ear66 laspettat trAgtil•
terra iinit eres. 'medre; mesar fu.
cloaca aqueetee ~leuda en etssup
de consumidora 'preferente, que es-

tableke ei 'real decret de 32 le novembre de 022;
Vista la reial ordre del antele departament de data 6 de gener del
Presea any, en la qual es manifeita
no quedar pendent en el mateix departament cap instancia relativa a
petició de contingent de carbó angles en el primer any de vigincia
del tractat de conterg am5 la Gran

Bretanya;

S. M, el rei (q. D. g.) s'ha servit
disposar:
Primen-Que en la partida del
contingent anual corresponent al primer any de vigencia del tractat de
comerç amb la Gran Bretanya es
consideri ampliat el concedit a la

Societat d'Alts Forns d'Andalusia
fins a la quantitat de 26,750 tones.
sial com que es concedeixi a la Societat "The Riotinto Limited", de
Huelva, la quantitat de 31,200 tones
que té demanades per a igual periode.

Segon.-No existint mis sollicituds de participació en el contingent
de 750, 000 tones en el primer any
de vigencia • del tractat comercial
amb la Gran Bretanya, en torn preferent, resti amb l'anterior distribució saneas el repartiment de l'esmentat contiitgent per als consumidora
dels primer i segon grupa que catableix el Reial decret de 22 de novembre de 1922, i el sobrant que resta
de 22 7, 500 tones, en unió del no invertit del contingent concedit, es reparteixi entre els altres industrials i
consumidora de carbó en la forrna
que determina el paràgraf tercer sie

l'article cinqué del dit reial decret."
DISPOSICIONS DE LA
"GACETA"
La Gaceta publica les següents disposicions:
Canoelleria. - Disposant que, a partir del dia primer del corrent, la Cort
vesteixi de dol durant dues setmanes,
meitat rigorosament i meitat de Ileuger,
amb motiu de la mort de la mincesa
Lluiea de Bélgica.
Reial ordre disposant que ço que
s'acordà en la de primer del corran,
declarant que el dia 7 del que som sia
lliure i voluntaria l'assistència a classe, tant per als professors corn per als
alumnes, es faci extensiu als centres docents que depenen dels ministeris dInstrucció pública, Foment i
Treball.

i ions de jalo'

Unte: el lad
gunii dubtes. que Je: •
Autoritat o •ntitai a la
elan de dirigir el, ion
Documente que han feeela.
panyar les soHicituds.
TramitacIO que han de serdr
els expediente.
Edificis-ale guata poden arribar ele beneficie.
Si en el concepte d'amplia,*
hi eón compreses les reformas
de locals ja exietents que no
s'utilitzen ara com ara per hahitacions.

Si s'hauran d'admetre a q u e ltes ampliacions i per tant gaudir deis beneficie en lee cases
de negree no superior a 40

pessetes mensuals.
Si el submidi ' 7,00 paseetes que coneedeix l'Estat s'ha

de computar per cada hahitaciA
nmb superficie de 70 metiste
quadrats o per pie o Manis,
encaro que comprenguessin diver g es habitacione.
La part dispositiva de la
R. O. diu:
I. Les inatitnciee s'hauran
de diri g ir als alcaldes de les lo-

marifeelant uds sol-licitante el desig
d'arollir-se ale beneficis del
it. I). Aixf. fe demanarä a VA-.
calitat. re s nectivcs,

j.ontament la concessió franca
de construcció i exemprió de
Iota mena d'artetrie.
IT . S'ainntarä a la inetäncia
la memòria i el pla autoritzat
per l'arnuitecte i pel propietari
per !doncel. així com tots els
a lire. detalle.
III. Acabada la eonstruccI6,
es girnrä tina visita d'Inspee.
cid l'edifiei raer comprovar si
e • rt instn si prniedf! aprnvat.
IV. S'obrirh a la snts-direerid dual treball un registre eepedal d'e x pedients de ronstruc»
ció d'habitacinn econbrniquee.
V. Els benefirls nomds seran per a le n ha b ita r- tone eonifruido. P71 edificis ja existente,
i en Pis de mo ya construreió.
Vi. Tampnc eón extensius
els beneficie a ni:guilles cases
que les habitacions ato tinguin
la rapar:Ha! i l'extensió que determina el R. D . , aixt com el

pren.

VIL Les obres d'ampliadd
podran obtenir aquells beneficie sempre que es realitzin en
locals que a judief dels fundonade Lecnirs municipals reunexin condicions de seguretat
Una ahnt amartitran: una placa dé , 1 higiene.
metgz de guärdia de l'Hospital Clinic
VIII. El subsidi de 1,5111)
de la Facultas de Medicina de la Umpessetes es concedirh per cada
versitat de Barcelona.
babiteció que reunexi les conti!eifll”t IllarPlUIPS que cm eoneLa crisi industrial
tru p ixin en la forma fixeda en
en una planta o
Hm ha facilitat la seguent ei
nota:
-El Govern, atent a tots els
Firoblemes que planteja la realilat, estudia les causes de l'atur
paulatí en algunes regions, especialnent a Catalunya i a An-

dalusia.
Cal destriar pro s-orat
aquell altre que prove d'una
¿‚riel fabril o industrial, i és per
ais que s'ha Hirma t una reial
ordre comunicada a l'Instilad
de Reformases Socials perque
aquesta entitat eatudii tots els
aspectes de la qiiestió i dictamini tot seguit."
EL CATEDRATIC SENYOR
FERAN DE LOS RIOS
En el correal d'Andalusia avui
surt cap a Granada el catedràtic d'aquella Universitat senyor
Ferran de los Rios.

REIAL DECHEF FACILITANT LA CONSTRUCCIO D'HABITACIONS BARATES
La "Gaceta" publica una st.
Aumume:sTs

O. aclaratória del reial
concedint beneficie i avantatges per a la construcció d'habitacions económiques en edificis ia existents dins de noble-

cortegué Ovidi, al
qual volgué imitar.
Despees d'aquest autor ve una
gran decadencia; ja no hi ha
filósofa, sind, lot lo mis, poetes
i traces quii fan estudia teològics. La Universitat de Cervera
no basta a rompre aquesta demitológie;

cadencia. Cal arribar a Bahmes.
La tradloI6 esoollestloa.—L'escola escooesa. — alees dIrec'Mons. —Assalg d'una determi-

1').. irounSina.
er U.ne

PC. Per a l'orde' de nrelariel
de enneessid es tindrh en (-mote l'ir forme de l'A inntament
romprnvnt pal renvernadnr civil

br Pi t9aPrPi rotni eP les•tP d« ir.7i7t ed sa nd'eahllt
"bl arnn;lf jahled:rtrtd:.
fran ti : g nreila Pserm
Iles de lea miele e s vol fomen-

tar ii ennstnireid.
FATIRICACTO DE MONEDA
FALSA

gitärdia civil s'ha
incautat, en una rasa, de diverOsca.—La

sos Mamen:, per fabricar moneda
falsa. Hi ha algunes deten-

L.
cionsA

fon nprovat.

Distribui el qüestionari, que
abrace) quatre punts: periodisa
Mestres, prevere, catedrätic

de

/a Eniversital de Barcelona,'
autor d'un tractat de Raligió
Moral. A Mestres es deu

vocabulari filosòfic ele sisas in2
tentat a la península.
Antoni Comelles, nat a Berga
en 1832, publicä una introdue-:
cid a. la filosofia. Es un autor
poe original i molt tonta.
Piferrer, en l'obra "El ser y
la nada", intenta demostrar
filosúficament l'existacia de
Deu.

nació del* «Matera de la filosofia catalana

Un fet important en la bisthria del pensament català es
l'apariciö de l'anomenada "e s e l escocesa", de la qual és el

Llevat deis comentaristes
d'Aristótil I Lull, no hi ha, durant els segles XVII i XVIII,
pensadora dignes de posar Hurs
nonas al costal, dels esmerilara
ahans. Aixf comença el prolessor Bonilla Sanmartfn la soya
ciequena i última Ilied.
Descriu la gran erial que patt
la riostra filosofia nactonai, fina
que aparegud la figura do Bal-

millar representant llaman Mar.
i tleixebles
11
bles Xavier Llorens i Pene Co e
Afina i Vilä.
El doctor Bonilla i SanmarUn, a la fi de les seres conferencies, conelou l'existència

filosofia nacional catalana, les dues principals caree,
terfstiques de la qual són:
a) La gran confianea en le
força de la ran, Ais! Lull sol
demostrar amb la rail la fe;
Sahurila vol exposar, anab els
principia de la red, el dogma,
el mateix fan ¡Salmes, Comelle,s,
i, en l'antiguitat, Grescas.
b) La tendencia a sortir de
la pura teoria per treure con,
seqüencies d'ordre soeial. Aigb
es pot veure en totes les etapas
de la histeria del peosament
ratalit, i es , potser, la seva nota
mes profunda.
arieb
d ' Una

ines.
Balines, diu el doctor Bonilla, pot representar el pensament de la pm/Instila en el segle passat. Ha estat seguit no
sola pela entblies. Fou el veritahle creador del neo-escolasticisme.

Balines coneixia hd, profundament, la filosofia moderna.
Flavia estudiat Knnt. RosmInt,
Descartes, En ell influia, perd,
sobretot, Sant Tnnilis d'Aquino.
El professor Bonilla exposà
säviament el contingut de la
filosofia de Balmee, 1 enumerk
els seus seguidora: Salvador

PREMSA CATOLICA

A la Comissaria de Creuades s'lla celebrat una junta per
• l'aprovació del reglan-1cm de
la tercera Assemblea Naei”nol
de la Premsa Católica que se
celebrara a Toledo els dies 12
al 15 del mes que som. Hi assistiren diversos representants.
Parlà el cardenal Reig. El se.,
eretari Ilegi el reglament, que

fr
A

7

ea,a.deee—e-dedd..-ede

•

Ifl ROME'DE i80 ANTIS
Perrel. — A Burgos ha Mari
p l vet Josep Morales, que tenla
anys d'edat. .

Innolona, unione pele-

ooraigaió permanent.
CURSET•DE DRET PENAL
catedràtic de Dret Penal de la
rallliVitfitat central. senyor Unjo Ji

.

SES

CON

La reunió del Directori

LA TASCA DEL GOVERN
La rennió del Directori ha durat
dues hoces.
El general Valleepinosa ha di: ale
periodittes:
A la primera pare hi ha 'sobre el
soto-secretad de Fesiestt, que ha perlat d'erpedieats de tràmit que elan
apitone. Rl eets- secretan i del Treball,

lnénes Asta,, ha estat elepit per explicar la vuitena conferencia del cura
que erganitza la Federaci6 Local
dels Obren de l'Edificació.
Dimettari sobre el tema "Codi
Penal Secialista".
Lacte se celebrar ä a la Casa del

L'enterrament de la sardina

Liara de 5. E. el Cardenal D. f. Mercler
al seu clergat
ELS
EIS COMPRARES I COLLABORADORS
FETS :: PER QUE AQUESTES CONVERSES? :: UN
ENSENYAMENT :: LA CONDICIO ESSENCIAL
DE LA FECUNDITAT DE L'APOSTOLAT :: CONCLUSIO

-Meada Anta% Plana, eednom de .
se
eacr z iertatertrta eaddat, i
Sant Mea
Pus gen al Patera so ~tete mor
Mossèn J. Revira, edmom de
dat. Tampoc en co que ei refereix
•
a neg able ne n'haviem eollicitat: una Tayali.
QUARESMA DE roas
calla el saber que marxävem d'acord
arnb l'Autoritat suprema, beneits i en- RETAL I IL.LUSTRE ARXICONs
FRARIA DE LA SANG DE
canijan per ella.
N. S. JESUCRIST
Ens posärem l'obra animan d'un
antela dele de mütua contprensi6 da- 6 Com de consuetud, complint les norjut fraternal. Evidentment, sobre mol- mes estatutàries i seguint les paternals
tes Miestiens fonamentals el desacord exhortacions del nestre venerable pretil, aquesta araicontraria celebrare i es
de tots dos grupa era notori; d'una
part altra, han en tenia consciencia. tradicionals funciona religioees de la
Pecó nosaltres mas deiern, que si la
Santa Q uaremaDiumence, ,iia o de triare. a des
veritat té eh setos drets. la caritat té
que,
poseer,
deure3:
pensävern
eIs seus
quarts de cinc de la tarda; diumenge,
perlant a ene obert i amb la persuado la 16 de ttl arC. a dos quarts de cinc
intima que. en un vast conf.icte bisde la tarda; diumenge, día so de març,
tònic, ha durat males i sestea, tots els a les guatee de la tarda; diumenge,
dia 6 d'abril, a dos quarts de cine de
torta no sixt pas d'un sol costas; tot
la tarda; diumenge, dia 13 d'abril, a
preeisant els termes de certe3 qüestions
les guatee de la tarda.
en faríem catire prevencions, maltiances. dissipariem eguivocs, aplanaOrdre de les funcione. — rrrposició
elan els camina al capdavall deis quals del Santissim Segrament; Rosari; meuna ¿'sima lleial, sostinguda per la gre- ditació Sobre la Passió i Mort de Nosda, descobriria, si colla plaure a Déu, tre Senyor Jesucriot; reserva; ViaCrucis per l'interior del temple, portant
on retrobaria la veritat
la preciosa imatge de JeSú3 Crueificet
El fet és que a l'hora de dome cada
tres
reunions,
els
una de les nostres
l'Agregaci ó de Portante; serenó a cärdoctor Jomembres se senden mis estretament
rec del malt illustre senyor
Iligate. mes confiats els uns als altres, sep M. ldovera, canonge de la Seu
que a llur presa de contacte. Els nosde l3arcelona. i finalment adoració de
tres hartes ens ho han dit, ens he han
la Santa Imatge.
Divendres Sant, dia 18 d'abril, a les
escrit; nosaltres els harem tingut el

Iteeord que es llturaik
pelegrt, i que MatIndri
lee 1 detallado» note» d.
els punts ile l'itinerari.
Ha comeneat a repartir-se Ic
terrera edició drol programe,
itinerari ala (-entres d'inserip.
Cid: Retoidéticia de l'Ordre. Nos.
tra Dona de Pompeia, plago_
nal, 450; La Hormiga de Oro,
placa de Santa Anna, 26; Edi.
torta' Poliglota, Potrillo], a,
Llibreria Subirana, Portater.
hasta, fi.
ESGLESIA DE L'ORATORI DE
SANT FELIP NERI DE GRACIA
Aquest atte . durant la Quaresma es
faran en aquesta esclésia uns Exercieis
espirituals per a noies.

.

senyor Atinas, ha romas fina el final.
El general Vallespinon a ha afegit
Encara que l'Ajuntitment de Maque el sensor Aunós ha raposa?. amb
drid ha suprimit diicialment la festa
El primer acte dele Santa Exercieä
que • e celebrara a la Pradera del una tempeténeia extreordiniria. un
sdrgl la missa de dil'uns, dia ro sn
•n•
Corregidor, avui. din:cedes de cen- rta cempletianen i rneelt cemplexe de
mart, i el darrer Crenuni6 General
dra, per enterrar la eardina. els afi- reerganitracid social. Del ola sobreconjurar -lo. Ells fan& cremo en
de einmengt. dia
(En temps °portó inforrnirem els
sionata madrilenys no c s resignen a surt el prelecte de regularitzaei6 de
Les hores dele abres actea hart cstat
lectora del desenrotllament de la paraula de les Artes dels Apòstols:
deixar de cencerree a un noc tan ro- les ensenyances téeniques t profes- nostres
combinades de ma e a ene euguia
lee conferencies celebrades a Malicies "No hi ha salut siné en el Criat".
oalar i seguir el tradicional CnSIUM sionale dbreree.
Fe,
Es un crup ¿aquesta hornee de
aprefitar-se deis Sants Exercicis tant
d'a- entre membeem illuatres de Itegtésia
In berenar, hallar i die:nadar-se en maneat un ola orcinie i lógie
una selecció inteflectual i moral que
lee males que serveixert tono les que ea
de Roma i altres de la Comunitat ensempre ha
se-t uca ¿loe. En realiter. a Espanya
de les esglésies. la divina Providencia ha conduit cap
guanyen la vida en obrador:4, bsoaigrcej
Hi han hagut m ltee disíres g es i questes ensenyanee3. que tetan for- 'Ruma per a la reunió
tinguérem
i deepatxre.
ea deentidadea, car ta dóna una pre- Creiem d'interés de publicar la trachte- a nesaltres i que nesaitrescestera
mas de vi. També hi han anat lados
el
consol
d'acellie,
EIs
pel cardenal
Hi hallen ele neme !wad/ente: Mati,
mine!, que es limitaren a menjar ferencia gairebé absoluta ala estudia rió de la ¿letra adreçada
lord
Halifax,
primera
visitants
taren
propòsit d'aa les sie, misas i p'ética., A tres quarts
tranquillament i a ésser eepectailors superior. de Eilosefia i Histúria i es alereirr al ten clergat a
tot
Anglaterra,
reme
distinció
de
que
de set s'acaharä 1 es donaré', la sagrada
eic la gresca promcguda pele eminasi- deittlenya la inetrucció obrera i pro- questes conferencies.)
rrlició ni de partir, venera i afecciona,
cemunied Tarda. a ics qualm, rocedd
Fa des anys. i ponter mes, que estic
fessional. de la qual n'hi ha tanta necarate.
Portal.
fill
i
el
reverend
senyor
pu:E clectrinal, eerrnd i candes pietosed
en relaciona intimes amla algunes lercessitar.
A les Calques prileximes ha acaVicente
de
Pan!,
sacerdot
de
la
mateix
Ilenguatge;
em
plau
molnesim
Sant
sin
del
mati,
sortira
de
l'església
la
enanca
envera
les
Vespre, a un quart de vuit, lectura e,Cenit a crietailitracin traquee: tala. sonalitats del mi
bat l'amoniac.
afissia, antic superior de gran seminari
solemne proccssó del Via-Crucis, que
plätica i cant de la Salve ReEle dual-dita i in/Te% de Sdguretat el senyor Aunde ha redactas des pro- quals jo ‚ente una estimació profunda i que feu intimansent irtterventer. seei de repetir-ho ad.
(Acabara.)
tara
el
curs
que
oportunament
sananharem
nugina.
mola
meditara,
que
Ens
un,,
atecen!,
sincera.
i
jectea de decret.
han hagut d'intervenir diverses venaXIII. de la Omitió de la validesa
La miesa de Cree-unió general sea
Srs evitar quc les bronquee ar- han esta: aprovats as-ni pel 'Censen be diverse % regad" i harem ‚natur- Lied
e ciar,,
La Junta de prohoms confia que eds diume-nge, dia td. a les cuit del mati.
miiftedib
gut cerreepenelincite a propòsit de co de les Orelinaeiens amotines-e; caerdel Directori
ribessin a esdevenir quelcom greu.
S'ha publicat tan art stic fascicle
Un ea refereix a la creació d'una que nesaltres tenim mis ardentment al cela avui prep de la jeventut universenyors conirare s congregas e i feliTERCER ANIVERSARI DE LA derniesid
el perra:miaquesta
de les predicacions
organitradera que eetudii red aixd és. els interesens de l'Es- sitaria ele París un apostolat de prigreses tos alunaran una presa d aT110. ami',
oture<ma la
que
MORT D'EN DATO
mer pla.
es donaran
la manera de verificar la regularit- :lela católica, ;lerdea Mare.
a Jesús Crucificar assistint a tan pieArnh motiu descaure's el tercer zació d'aquea te estudia ticnice. meEns procuraren. en octubre /92a,
Catedral, els guate. c een d'altres anyd
tesos actea de cona:reacio..
No ene hauria vingut al pensament
aniversari de la rnort de l'ex-presi- doiliteant-lee; i labre traalladant lea de posar-rds al corrent traqueares re- Fecasie de ¡en pe
. rsonaltnent Ilur coBIBLIOTECA "BALMES"
es repartiran en les Ilihreriesi Suba.
DaEduard
scaycr
dent del Consell
rana. Hormiga de Oro. Editorial Poinstimein ne d'aqueetes tneenyance. lacione. per la raó malt simple que neixença I tornaren. el 6, 7 I 8 deesdfinTa - 'hores. — Esglesia
D'ESTUDIS RELIGIOSOS
to, se celebraran solemnes funerala a: minieteri del Trehall.
nue nbjecte es, per la seva naturaleea. sembre del mateix any, aeempanyate l'Hospital de la Santa Creu. llores
El benernern Foment de Pietat Ca- liglota, Litúrgica. Llihreria Religiosa.
doctor
a reeglesia de Sant Manuel i Sant
ald'expoeició: De les vuit del mati a talana ha obert al pnblic la sera Bii les esladie
Despees el President ha rehut
Filie de France-se
conlidencial i que ens harem compro- de dos anglicana asserryalats, el
Eenet.
peries
del
Sagrat
Cor.
Bordes
i Jala
gimes audiencies.
:a
qus.
mis. a la regada, lama part i altea, a Armitige Robinson, degä ele Wells. les sis del vespre.
a
blioteca «estudio religiosos,
PROCESSAMENTS
ansíe intim de l'arquehisbe de CantorIA Federacin crInelnetriee Necio- no :limar res al puidic sestee un acord
-- Cric de Maria.—Avui es fa la
bandat amb el nom cc 111-lustre es- Pena
ha
la
de
crisi
l'actual
bery
i
del
doctor
Frere,
superior
visita
a
Nostra
Dona
de
Lourdes
a
ya
nele, per parlar-li de
prcvi.
La seseid scgona del criminal de
criptor vigalit. Aquesta bibnoteca
Aquest acnrd ha estas guardat. comunitat religiosa dels Resurreecio- Santa Madrona i a Santa Maria
l'Audiencia de Madrid. en la t.111.52 industrial ha estat una d'acuestes
primariament ordenada als sacerdote,
esdevingut
despees
bisbe
de
la Mar.
L'arquebisbe de Cantorbery no ha re - nistes,
instruida a instancia de l'advocat se- ViSitCS.
per tal com t Ea ells enes que ningü
Parroel
serrar
Alindo
te
un
Trure.
lam
i
l'altre
autor;
ele
publiComuni6
reparadora.—
Se
ser
(lee
—
reist res d'allO que forma el tema de
ayer del Moral, ha decretat el proels que semen la necessitat d'una cultuCOLISELlf
cessament ',cris del mi- projecte relatiu a la Mu id de les :tí' fiestees cernerme i de littes condi- cantees altament apreciades sobre temes quia sie Santa Mònica.
ra religiosa amp.a i intensa. La Bicrisles
aniliteratura
beratta
ele
treball
per
coneixer
exacen
suiragi
de
escripmraris
i
d'amiga
Vetlles
—
generacines. perd ha ereglit arribada l'hora
ele
lee
earacterhtique> del Pro,
aieteri de la Governaci6.
Una
obre
tandee
tament el cena ntirer i eis aturo lo:- per a eh de finar ele sets correligio- tiana. Per denar-les acelliment. con- mes del Purgatori: Torn del Sant blioteca "Balines portes a tots cia ca- grast Ajuria Espedal <",s que en lea
lee seres
El cas del senyor Unamuno coso. dele trehalladors, del qual sita nario sobre l'actitud que hacia pres vidaren a aittntar-re a 1105111tres. el Angel Custndi i Sant Miguel arcàn- sament
que
a
seres pa:culta hi intervenen renda pues
te& s iliustrate. Els elemento
SUSPENSIO D'IdN JUDIC1 ORAL parlar al Coneell.
dardnt es neetree ennierencies. Era. reverend senyor Parral 1 el nostre savi gel.
juí deis fundad de la 13inlioteca mes personarges; aqueas pocs, pend, trebageneral.
monsenyer
Van
et
vieari
s
DE
GIRONA
i
de
per
part
erva.
un
acte
de
Ilefaltat
al
BISBAT
eral
que
a
dexpansió
llen ami) tanta naturalitat i eón tan
Ha estat euspis un judici
Al Marroc
directament centribuei xen
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La Cambra de Corner i Navegac;,5 d'aquesta ciutat, en la seva darrera sessió, celebrada sola la prtsi¡inca d'En Joaquiin .Cabot i Rovis, s'assabentä amb gut de l'as
ocia del seu vice-president,
Massó, a l'asseitiblea de ;rociactors celebrada al Eonient del Trew. Nacional per tractar de la política comercial d'Espanyz i partieuwment del tractat de Comer,: amb
Banca, i a la reunió celebrada dargrament oer Lt juma 4,3 /a Casa
d c Correus i Telègrafs. com tamb0
l'assistència del vice-president, En
fosen Armenteres. a les reunions ceOndea per tractar de l'avant-pro,,.
• -te del contracte de treball i Ce la
t isit a efectuada a la Cambra per un
0;9 d'excursionistes italiano que
realitzaren un viatge d'estudi per Espeva pel Sindicat Italià
.{.„-T icola Comercial i Industrial.
També s'assabentà la Cambra que
ban estat designats per ostentar !a
representaciú del comen; i de la inastria en el Consell Superior de
Ferrocarrils. a proposta d'En Basili
Paraiso. president d'aquest. els setyar, En Caries Prast i En Domines' Sen: de la proposta formulada,
amb la Carnbra d'Indústria. de les
persones designades pels elements
intetessats per ocupar els càrrecs
tocals patrons del grup tercer cie la
Comissiä Mixta del Treball en el
Comerç d'aquesta ciutat: que la Direcio general de Correus i Teles
ha comunicar, atub motiu de
ks gestions encaminades a minorar
ei servei telefònic urba, que, en efecte. s'havia creat una situació dificil
per harmonitzar els interessos del
ca servei amb el compliment de la
116 de comptabilitat de l'Estat, nitrar que molt recentment s'havien
ebtingut de la Hisenda dos crèdits
ü cinc emites mi/ pesssetes amb els
qusisl'esmentat centre directiu es
preposava atendre les mes urgents
tecessitats f'.e la xarxa, Mis que, en
rigor els futura pressupostos, es
disposi dels credtis necessaris per a
h rollona del materia! i perfeccionacitar del servci; que la Direcció
general de Duanes ha comunicat la
sera resolució pel que fa reirliaría a la demanda que s'eatudks si procedia la supressió o rebaixa del recärrec per moneda depreciada aplicat als articles d'origen alerany. en cl sentir que procedeix
9.spendre tot juí vientre no es doni
ah moneda oficial d'aquell pais mes
calor del que li d.nìa el propi Estat
alerany i, per tant, merare el Gorem espanyol no tingui noticia Mieis t que la unitat monetària en el dit
Pi% atenyi respecte de Ion valor
.taperior al 30 per 100; de la Iseetit.,
efectuada prop de l'esmentat cenue directiu amb l'objecte que es
ricttliques Ir classiiicaciO que s'atribueix en el Repertori de l'Aranel, sena dubte mi; error, al perdon r de ferro envasar en flascons de
s'Are i en barrils, i, fina/me:U. entre
Mres diversos assumptes,
se evacuat els informes .ere, so Colnphltie/11 de les disposicions vigents,
sellicità la Delegaciä d'Hisenda amb
motiu dels expedients incoats per ingressar al Conegi d'Agents de Cenit

gi de Pesadora i Amidadors per a he
operacions nomenades de "control"
de mereaderies.
S'aprovaren també els dictimeas
de la Comissiä de Legislació mercantil i social, Previaiö, Cooperació,
Banca i Borsa relatius als acords de
la Cornissin mixta del Treball en el
comer d'aquesta dotar sobre el tancament de les cases de canvi els dissubtes a la tarda; a una petició d'algunes entitats de colnissioniates
viatjants adreçades a que seis concedeixi la collegiadó forçosa d'aquests professicuals, i a un inik cine
dentanat judicialment sobre pràctiques i costums establertes en 41 cas
Jarana de mereaderies assegUradec.
S 'aprovä, finalment. un dictamen
de la Comissin d'Expansir Económica referent a una comunicació de
la colònia espanyola de Tampa en
la qual es deulanen facilitats per al
cubil, i elaboració del taba.: a Es-

panya.

Cambra Mercantil
EL PLEBISCIT

PER A LA REFORMA DE LES RAMBLES

La Carnbra Mercantil fou la
pi Marra enfilad que d'una manera espordania, i tan bou pian(
va tenir noticia de l'intent do
reforma du' la urbanitzacin de
les fiambres, va clirigir-se
a
noasIranl !a seva
francament adversa a la
modificaeiii que es projeelava,
desloma r) caraeler tradicional d'amirsla vìa rintadana per
lransformae-la en bulevard.
En aquella exposieM,
da oportunament per la Preinsa. ,'allegavrn les 4 . adn, per les
quals la Cambra MerCantil era
contraria al canvi, rabos quo
rin han estar per ningú desvirtuarles. Aquesla exposirió va
esser aproxada per unaninlital
per la Junta direativa 4, just.
tant. donada la eonfianea absoluta que en ella tener/ dipositacla els setas asericiate.
cretuia nqoest a entitat relieva da de cap altra nritiattni. perú
no dolent-li cap mitja per posar
do nanifest la voluntal 41e la
claser per ella representada en
una qüestio de transcendencia
per a la riulrel„ ha arordat Conctirrer al plebiscit anunciar, per
l'Ajtintarnent, i per aisró prega
it tols els comerciante detallo.les que s'interessin per aquest
problema, que vulguin experssa r ti seu parer, deixant per
esa'! al a les oficinee de la Canahra qualsevol dia feiner, de tres
a volt de la larda, fina al 10
¡Vaques' mes»l seu sofragi en
els termes "Bailable," o -hule_
vard", expressaill el nom i do
del
del eornermant o de la-tueal
misa eta nom de la qual Ca dóna

ELS ES
" 1- EATPFÇ '-

tat

Fou aprovat el dictamen d'una Co.
inissiä especial nomenada per informar el projecte de tarifes del Colle-

Gran Teatre Bemol
SANTFERE IIEROX3

Comerte de enroma. Tres
grans concerls simfonies per
l'or q uestra Pau Casado, sola la
di receló del eAtbre autor i mestre director ruß Igor Slrawinsky i del célebre mestre dr1 'entre de l'Estat de Viena, Franz
Schalk. Dies U. nit; DI, tarda
t (O tul, de arare. Continua
obert l'abonament.

LA FAL.LERA OIL

LA DIDA i TOCA FERRO!!
tarda,
I arte.. 4
EM CASO PER NO CASAR-111E
i TOCA FERRO!:

d'En Pirandello. - Dema,

Diurnenz p . a dos quarts
I re, 1.1t ~atoas, A dos quari
de sus:

UNA VEGADA ERA UN
PASTOR._
TOCA FERRO!!
Nd:
EM CASO PER NO CASAR-ME
iTOCA FERRO!
Es despatxa a tomplarinria.

a÷il.1

•114.0.44+041144~111.44.44-' •

TEATRE POLIORAMA

D'id/nenas halls de disfresses
t'In-sub/e %india, 8 de atare, ti

Dissahte, 15 de marc, FegfiVal
3f 1.f:a dome. (rata ball de veslits
Localitals: Fernando, 53, Casa

atan ,

Teatre Cómic

CONCHA LA LIMPIA i

Companyia drametles
110.1AS-EdFARO

LOn NiEBITOBIGS

dsi s" 1 f ilv r IVIrr,, eil
far r ol -Dtsseb t e:
LA 1.31BERTA0 CAMA

D",,,,,4e.- rorunt-1 de:

la

Es despatxa

cstu•

IRACISTE

44-aeieseeteararees+0444-..
4444.44444,4144+44644444.44.it

64444444.4.1444-~0~-,

t'

1e

Oral, dtpus. estrenrst Cl Piontr
de la dona, I Jaltlaall. Sota la neu,
fr . .. Marte Jacubint, La reforma
d'un mora; Vida de Q01, Ni' rhar•
I- s chatt l ol
1 Ul1.1111.0
Jack
terca celloceete. PR/menee, ntt:
E1 te:omf de la dono, 11 turnada:
Cl pea de la devota.

ORQUESTRA SIMFONICA DIE
BARCELONA
Cingle 1 darrer concert
de la se% XV
FESTIVAL WAGNER

Companyin cómica del tea-

,-,e44.04ereel-tete-e.kepe,e44111414e

Rica

e.4144044-0.er.4-1-e-e-e.ißst444441.44

tre Rey Alfbnso. de Madrid.
Primer actor i director:

PERE ZOR RILLA

t'In.

MARIA CAAETE

quart

i

LUILANES
Companyla d Opera de

Aviii, enlossal vermut Divendres, a la rut, debut
de Manuel Taraeena. anib
Los cadetes de la reina, i
esdevernment! Estrena de
/a sansuela PII íiau ant rs, dr
Josep Ramos 31, 1 ,-/ I n u el

tls III II II IERI ONNBIBIlle5131,4 11 •11 111 11 11 11 11 13 f11 14 1111 •113 11111M
.n

ht s vDt • • • s uvr •-• ost.0 DE REU•1 n 0 DE ealan.lE s 111 . "r l•il :t r . ta
n
rerii i iit pro g rama Mili trii t+ rot,leoe5 retroni ai; Lluita pul cam_ n
pronet (El Pesador artateeeinto, Kran
magnIllre ram p a, gramä•
i
3Ser
1,1 Supra./ If
as•oropre ser tunen ta l Actualltats Caument;
• Ami rbt la enprr•inte 1 nte e rsel. Vencía do Nava York .extenntleat,
• autiipt. • rerarerm litt e rrosant, presrnterni dr la menuda estrelle Onby
.
,
mort
:
va
tiruos
Penal
en
la
sr
e
trat prodnreie, 1 !a au, tenida muna L'Inv•n•
cible Poner, dr broma mamit s .
a
m NoTA.-prnn. direnares.
etsaa selertn.
de el: a unir. butenues
111
ruin/orado/e per a la seso6 rspertal de les sao del diurnenrm.
trechee ti • tr,tal 1, ir uteravelinse unlitelle om I amer, per Viola Daggi.
Iniluns eran rsdeerntment. Estrena de l a 8 1 a ndlooe dellleula El niu ven.
mita

a

Tia IiitZ31113milmmuummezzanz.........m...Zeil

mestre Lose Huís lintel.

LA CIIRALDILLA
Aviat:

1.zit la un,"

LA MAZURCA AZUL 1'

ebeeetreeeeeeese.beeeeeed.imi

LLOTJA

•

No obstent haver-so celebrar sessió a la nostra Llotja, poqufssimes han moled les transensiotts penados a cap.
Tambe. degut a la fest Pedal del dia, lampee bi havia mata conewrbncia al nostre primer centro. NO hem metal

Inauguracni, avui.

di-

a tres quarts de dou
de la ud. Programa:
Primera part: L'opera cönuca francesa del mestre
a Poet. Le maitrc de chemba.
Segona par': Coneert per

1

l'Orauestra do Cambra, dirigida pel idestre Pere
Diana/.
Tercera pall: L'Opera en_
inieit italiana, 4101 mestce
Víolf-Ferrari, If secreto di

Susana.
Detalls per eartelts i programes. Es despatxa a
.. c n imptailnria al P • alre Barcriolla. Segueix oberl rabo_
les sis represenales
/,ain
,
i- °l'ion; de nit.
......~41:44444444/~~2::
44441114614700444-0-1444-11.04HK.,

ELDORADO
Coliseu de varietat,

deu. Proj. oció (Pulteres
sants i notables pellícules.
Exit ilets eidebres patinadurs ennilihristes

LES TUMILLET
L'aclamada dansarina
FM-AB BELLO
Sucees de la parcrot de balls
ierr44ba./ ;es
MAU SOLFF - MERCEDES
Debut deis notables aertlitttes a la basrula
THE WELORAFF
EzItäs "vis notables artistes
CONN I NEIL
L'as dels exeCraries,
RAMPEN
La popularíssima artista.
del
públic,
Idol
PILAN ALONSO
Nou repertori do In 'leva
creació.-Magnif i ca presea.
lactó. - Doma, divendres,
Ocnofloi %impar
-IMPORTART: Queda obert
el despatx de localitats d'II
a I 1 do 4 a 7.
40110,11~~44•1406,»

TEATRE BARCELONA
Quatre única
GRANS CONCERT8
de Feminent Maniata
Tercer concerL-Dema dlven.
dres. a les deu en punt de la

nit. Grandiós programa:

ibij/ms. primera jacna_
da de rdonna Vanna, rdes culta
c'e la Ite.d, Un home a la moda,
Charlo: tranuitadce, Campi in.
vencible.

Gavota 1 varktolons, RAMEAU
lt

Estudis simfònics, op. 13.
SCHUMANN
Sonata en 31 menor, LISTZ

emme

,en una partt

Cinema Princesa
Telefen 1371 A.
Avui, dijons. programa A ( i Irin. Tot esti enes: filenstre da la
golosia, sensacional film arainterpretat per l'emir/out
sir:sta Dorolly 1)allon, :1juria;

Tao, grandhis film Cl 'partit Oi/
sis iiihre;, proji,ctant-se el cinelui. a'aquesta preciosa superserie; Arxidue Schastia, grandiós film /le uratt argrintellt,

ry

Impromptu, op. 29; Nocturn,
op. la. ;n'un.
Estudi, CHOPIN
Serenata en forma de vals.
SGANIBATI
Eco de Viena vals de coneert),
SAUER
Piano gran cita de la r?•Irbre:
casa Beoastein, de Benita
644444-1.>0401

SALA lEOLIAN

lerpre1;11 pol gran art.1(

Warwick. Nuria; Burquo el tirador, assumpte drionatie; El
ball de Carnaval 1 el gran embone, guau/ Inanna. Dininenge, nil, eslrenti, Tao, ;libre 6 i
darrer.

FILL DE PAUL. IZABAL
4 us recszin re ORACLS. 22

- --------- --

nema. dIvendres a dos Quarte de
ala:
(543 mitre)
Presentarl e/ dr la alstInglila

eilm o,

Teatres Triomf i Marina
1 Cinema Nou

I
Magnifies filtres i les grans
estrelles de varietats.
Aviu, dimus, larda, a dos
quarts de cinc. Nil, a les

Magatzem de vendes
Cliassaigne Ereres, Claris, 43.
grames:
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,j,..us,
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Carnbra
OTTEIN-GRACZE.-DEL
POZO

onze del watt Localitats i pro-

WIlson

Excelsior

/

les, operetes i revistes

COLOM Nent Lturs a
JIU( lloa.

Diana - Argentina

Teatre Barcelona

L'holandas errant, obertura.
Parelfal. a El jardí de Klingsor (Les noieä-flors ; 13),
Encis del Divendres Sant.
Els mestres cantalres, obertura.
Sigfrid-U11/11.
El capvespre dels Mine. a). Mar.
xa Itinchre;
Escoren final.
(Brunhilde: Srta. Callao.)
Diuntenge. O de marT , a les

Pm:eterna Ajurla especial

.^.044.0.0444444.44.5fflebiren

z
TEATRE VICTORIA
I Gran companyia de sarsue-

Davant la vida
nutla d'una dona bona entre
resninartn tranquilla .del set, ntarit ( bralente requeriments
d'un a p ile pretenden'. 'Fres
cercan! tal amor que le felpilla'
els fit u raleitlore a prribe Dalas.
La

-..-4.0•444.)444.414+14414e.

d'onze a una i de quatra a
set.

444444444444444444444+ 0

1[ • r-be:o ral;

de la ten:por:tila

be-Del Pozo.

S'admeten encàrrecs per a
les cine o/ameres represenlacions

DE

i

COLISEUM

Sensari.w.d ropartiment
:ri t i toles les nits: L'èxit

Nil primera t'uncid d'Opera de Caniala Otteln-Crab-

IMPORTANT: Despatx

KURSAAL_

PrioorsAmA

f.:

drjous,

Ha] rralleil

dijous. tarda, a un

Mealitale a comptaduria,

lit LA
C1NEMATCORAela

.

I

Primera actriu

illliC 1 11111C

rieana cantará. al
Palau de la Música Catalana
015 d105 14 1 18 de març
(divendres i diumenge), a la nit
Programes i abonaments:
magatzem de música de la Unió
Musical Espanyola, I i 3, Por-u
tal de l'Angel.

TE ATRE NOU

LA LEYENDA
DEL BESO

Demà, divendres, tarda, estrena de
Las mujeres do Zorrilla
Nit, tercer conecta Sauer.

FRANCESC COSTA, violinista
E. MONTORIOL TA1ME4,
pianista
Sonata tu Faure sonata de 04ser Franck. Sonata a Kreutzer,
do Beethoven.

TEATRE ELDORADO

ran Vartelo i Carlee Beraza.
Medres directora i concertadora, Julia Vivas i Laurel

EL VIAJE DEL REY

Avui, dijous, dia 6. a tres
quarts de den vespre. Coneert I:

1 Monumental - Pedró
Walkyria

Teatre Barcelona

L Ict condensada

tac variaciú en elä preus dels generes detallate..

a rompladuria

Avni, dijous, tarda i nit:

bah Principal Nace

.rripr ic esio

i

Primera ..ctzra i directora. Fer-

elr********44.6444444444*••
4.114.114444444441.441.114444+

Pa/au Música Cata/ans

L'emin e nt sopran nordame...

44444441444444444.044444"

sis. La joguilta eh_
mira en lees fletes, rCAnloni Paso i Joaquim Abata,

CONCERTS

ALMA SIMPSON

ami!, dnuns. larda I mor, /nano
pu/emes. Les (1t1ertla ,S pellfedws Cameló invisible u Un heme
la moda; el nitral 1108
entra
do la flor, p,r la celan'. Itrrlint;
1 Jumada Un la colossal pettlettle
.uonna anea, I rept •ese de la Mera-Una %he& de ger., pel Meerut

Grao companyia de sarsuela.
Direcció esceitica, Leopold Gil.

els dies. remlns
LA LEYENDA DEL BESO
_ - - Nota. - F.s despatxa a
comptadulia arel) tre s dies
d'anticiparió amb
mcnt de 15 per 100.

: :

Loe:tina:3 a taquilla.

.115044494+4144.11~44644444

a

Teils

44

/

me:

•

e

¡MI» 13.
--- --1 AMI lb, &bu! ar l'atleta

Ramon Peña

EL MES

111011a:

di .

CRISTAL I N A
Nil, a les deu, moda seleet a:

EL ARCEolAno CE SAN G.t.

la 1 opereta. primer actor i
director

t Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

ORQUESTRINA
GATZZ-HAARA. Contraste,
Reynee-Tapineria, 35, primera

1 .Avui, dijous_ tarda, matunle
.

41111Igenot.a

.

Frederic Caballé

•z3,14.34+0•4Pose491•11~0•014.1?

44-144-01-8-044.0444~641-11414.144

RosEit PINO

BALL GLORIA

X

Gran eompanyia de &amue-

Companyla dramatice csoanyola do

de la serie, el gran

e14144444•4444•41~~

TOURNEE

PALOMA LA POITtNERA
Ea despatxa ti comptaduria.

, Carnaval Aurigemma

PREMIERE DE LA REVUE

MERCAT

CR/STAL/NA

Teatre Novetats

st a,

11E271 MEMA DE MODA
Notable. aman Terreno
I IrIo Ruso
otut, anoos, itranniosa estrena:
La aenaerete « p ara -set, erracql
d.. Enta Benwt; Pan/tilines ~Non. , ri• molla briaria. Re p leta Pathó, ) l'it an :Mantel. O sucres mea
E ran de l'any t R.614, la cantadora da carrer, ilalccra 9 n1M1111 crea
elt) Ou la ;panal arbola Mere, Ele:IN/41, premullarld r,p1,.n.uda uta/ton, ltleS). Diunlititge litt , tin al•
itt gran evilerenlutenl: Al mistehas lona do la ma'. allen (bu-in/Pi,
tal. lat r resseut, ¡un, gerilants W1Inantson. Aran. le 10 . 1411 • 11 i a wic
tren:II:tren tris: Els 111191711 ,1 de
la dona, nrau lrionlr do VICeati i
bla,.co 11,fiez.

Derrin, larda i nit:

en. muro s

eetseetteett-,

Saló Catalunya

LUNA DE MIiI. I acte) i

a la 1111.

td4

(entro 111.1a. **hm* 1 IllaNdie)
LES MILLORS PEL.L1CULEE
OBERTURA 11 DI MARI

'

a les dea. Moda selecta

(tres

tres arias, d'En

8 de març

3

tarda,
NO 111 114 EUNC10
assajar lobra que s'estrenare

Meoddiep,

C 1 Em ES-,

mar/linee. de romln:
NO TE OFENDAS, BEATRIZ.'

EdflIEN.4 (le la rnmrella en
lull vaeuatlana,
2
LA SERIA AOVA

Jbou

Avui. nit: La dIda
i Toon forro!
Es despatzen vals: Capelle.
ria Gili, Hospital. lii. i Rello t
Mullera', Davallada de la-geria
Pres. /3, g.

Avui. dijous. tarda, a les cine,

firme, IllVendre g .

enstagnessaassasasszaa

rag aLUST:470atiç

MELIA - CIBRIAN

•

Teatre Catalä Romea

TEATRE TIVOLI

Tele Ion 4628 A.
El teatro mes bonic de Barcelona
Gran companyia de comèdies de

La Marta del caree? de La Fontaine
Ad. Lelerant tOdtt eil en ires Irles,
LA SECIONA NI? RE NU11111

Aviii, dijous, la rint lo rinr.
Espectacles per a Infanta. El
tuagnific tope/lame en Ireo arte! i deu quadros, de rol : ni:dable exit,
UNA VEGADA ERA UN
PASTOR-.
Pm/ popular. Nit, Tertúlia

Teatro' Catalä Romea
TERTULIA °ATALAYO/MI

(Abans L'As, reformal)

Avul. dIjOus. lerda. e lee eine.
Entrada 1 bolera P24 puesta.
El Min rimen' melodramanr,
EL CANANA 1 II- *PM

per

Telefun

je

TEATRE TALIA

Gran Teatre del Lieen

i Bona pels senyors N'Oelast

Josep Buxadé, Francesc Cantata, Esteve Mass , . Leandre Negre
es que baria sollicitt la Queiatura
d'Obres públiques als efectes de les
disposicions relatives a la revisi4:4 dels
preus dels contractes.
La Cambra aprova el seu prestupost ordinari i l'especial del Servei
Comercial per a l'any «01161111C
1924-21, així corn la p lantilla del personal, fixant tI recärree a percebre
deis seus electors, COM el anys anuriors, en el dos per rent de les
ames quotes al Tresor per ContriLucid de comerç i indústria i
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